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اقتصاد ي، سیاسي و اجتماعي 

نسخه الكترونیك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنید.

معاون اول رييس جمهور به استان خوزستان سفري دو روزه 
داش��ت و چندي��ن پروژه را افتت��اح کرد. يکي از اين پروژه ها، 
آغاز عمليات اجرايي مجتمع پترو پااليش بختياري مسجد 
سليمان بود. اسحاق جهانگيري در مراسم اجرايي اين طرح 
گفت: امروز در جاي جاي کشور اميد به معناي واقعي کلمه 
به سرمايه گذاران بازگشته است و بايد تالش کنيم که اين 
اميد آسيب نبيند چرا که مي توان با اتکا به اين اميد کارهاي 
بزرگي در کشور انجام داد...               صفحه 2

سرمايه گذاران 
امیدوارتر شده اند

رييس فراکس��يون ش��فاف سازي و س��الم سازي اقتصاد و 
انضب��اط مال��ي مجل��س گفت: اگر ق��درت در انحصار عده 
خاصي قرار گيرد و به صالحديد اش��خاص خاصي واگذار 
شود و آن ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند 
فساد ايجاد مي شود.  محمود صادقي در نطق ميان دستور 
گفت: رييس مجلس از بيش از ۲۰ ابرچالش نام بردند، اما 
به نظر مي رس��د فراتر از اين چالش ها، چالش مهم فس��اد و 
ناکارآمدي بر همه اين مشکالت و ...              صفحه 2

 حل مشكالت
 گرفتار فساد و ناكارآمدي

اقتصاد جهانی متاثر از خط و نشان های ترامپ

نشست سازمان تجارت جهانی در سایه پوپولیسم

سیاسی

رییس کمیته تحقیق و تفحص اعالم کرد؛

۱۵ هزار میلیارد تومان  تخلف 
قطعی صندوق ذخیره فرهنگیان
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وعده ای که هفت سال خاک می خورد؛

خصوصی ها چشم انتظار
 سهم تولید ازهدفمندی

با وجود دفاع قاطع وزیر نفت رقم خورد؛

نخستين کارت زرد
 خانه ملت به زنگنه

طی نامه ای توسط خوانساری به رییس جمهور صورت گرفت؛

انتقاد تند اتاق تهران به 
تعرفه های جدید واردات
»تجارت« وضعیت مسکن در الیحه بودجه 97 را بررسي كرد؛

چالش بودجه ای 
طرح های دولتی مسکن

گروه راه و مسكن: صبح روز يکشنبه ) 19 آذرماه 96( حسن روحاني اليحه بودجه سال 97 کل 
کشور را تقديم مجلس شوراي اسالمي کرد که براساس آن رقم بودجه پيشنهادي در بخش 
مسکن نسبت به سال جاري تغييري نداشته است.رييس جمهور در جريان تقديم اليحه بودجه 
سال 97 به مجلس شوراي اسالمي بار ديگر مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که 
اين طرح از جيب فقرا درست شد، زيرا پايه پولي را افزايش داد و...             صفحه5
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دوران طالي��ي گاز ب��ه 
ح��دي که درس��ال هاي 
گذشته توسط توليدکنندگان   
پيش بيني شده بود نرسيد.انتظار مي رفت 
گاز به س��وختي ج��ذاب در آينده تبديل 
ش��ود. پ��س از فاجعه پايگاه هس��ته اي 
فوکوشيما ، موجي از تقاضا براي واردات 
گاز طبيعي آغاز ش��د ک��ه باعث افزايش 
دوبرابري قيمت گاز در بازارهاي ش��مال 
آسيا شد. به گاز به عنوان سوختي مناسب و 
پاکتر از زغال سنگ نگاه مي شد و با جدي 
شدن خطرات گرمايش زمين جايگزيني 
گاز به عنوان س��وخت مناس��ب در جهان 

واضح به نظر مي رسيد...
ادامه در صفحه 8

تبديل دوران طاليي 
گازطبیعي به حباب

نيک باتلر
فايننشال تايمز

يادداشت

ام��روزه که جامعه ما از 
اجتماعي  آس��يب هاي 
و اقتص��ادي مختلف��ي 
چ��ون بيکاري فزاين��ده، فقر و تعطيلي 
فزاين��ده بنگاههاي توليدي رنج مي برد 
نظام مالي کشور و بويژه بانک هاي قرض 
الحس��نه ميتوانند با توجه به ويژگي هاي 
خاصي نظير اخالص، بدون ريا بودن، از 
مال حالل قرض دادن و بدون منت بودن 
نقش موثرتر در تامين امنيت مالي جامعه 
داشته باش��ند بانک هاي قرض الحسنه 
نق��ش موث��ري در تامين مال��ي خرد ايفا 
مي کنند لکن، با توجه به استقبال عموم 
و جاي��گاه ويزه اين بانک ها)بويژه بانک 

قرض الحسنه مهر ايران( در ...
ادامه در صفحه4

سنت نیكوی قرض الحسنه
دکتر پوراندخت نيرومند

استاد دانشگاه

سرمقاله
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درياي خزر هندوانه نيست
معاون آسيا و اقيانوسيه پيشين وزارت خارجه با بيان اينکه درباره سهم ايران 
در درياي خزر، سوءبرداشت هايي شده است گفت: گويا برخي مصاحبه را 
دقيق نخواندند يا اين که مصاحبه را تکه تکه خواندند. من گفتم ۵۰ درصد 
يا ۲۰ درصد، يک ضابطه مش��خص عرفي، قانوني يا بين المللي ندارد. به 
گزارش ايسنا، ابراهيم رحيم پور با انتقاد از برخي سوءبرداشت ها و انتشار آن 
در فضاي رسانه  اظهار کرد: وضعيت ايران در درياي خزر خوب است و اين 
گونه القاعات در جامعه هزينه بر اس��ت.معاون آس��يا و اقيانوسيه و مشترک 
المنافع پيشين وزارت امور خارجه گفت: ۵۰ درصد دريا در قسمت شمال بين 
روسيه و قزاقستان تقسيم بندي انجام شده است و اين مساله هم دست ما 
نيست. در بخش ديگر که ايران، ترکمنستان و آذربايجان قرار دارند حدود 
۵۰ تا ۵۰ و چند درصد کشورهايي با اندازه سواحل مختلف وجود دارند که 
ايران کمترين ساحل را دارد و جزيره اي هم نداشته و مقعر است.وي ادامه 
داد: همه مباحث فني است. اين مباحث قانونمندي خود را دارد و القائاتي که 
در جامعه پخش شده است هزينه بر است. اين که بخواهيم مطلبي غير فني 
را براي مردم عنوان کرده و بعد بخواهيم از آن دفاع کنيم که چرا اين طور 

شد، از نظر من چنين رويکردي درست نيست.

رد ارتباط ايران با موشک هاي يمني 
سازمان ملل اعالم کرد که پس از بررسي اجزاء باقي مانده از موشک هاي 
شليک شده توسط حوثي ها به عربستان، تائيد نمي کند که اين موشک ها 
س��اخت ايران بوده اس��ت.به گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه به گزارشي 
دست يافته که قرار است به زودي در شوراي امنيت سازمان ملل به بحث 
گذاش��ته ش��ود، در اين گزارش آمده اس��ت: مقامات سازمان ملل که اجزاي 
باقي مانده از موشک هاي شليک شده توسط حوثي ها به عربستان را بررسي 
کرده اند، تائيد نمي کنند که موشک ها ساخت ايران بوده اما کماکان به تحليل 
اين اطالعات خود ادامه مي دهند.عربستان سعودي و آمريکا ادعا مي کنند 
که ايران موش��ک ها را به حوثي هاي يمن داده اس��ت و آنها نيز موش��ک ها 
را در چهار نوامبر ۲۰17 به پايتخت رياض شليک کرده اند.آنتونيو گوترش 
دبير کل سازمان ملل به شوراي امنيت اعالم کرد که موشک هاي شليک 
ش��ده به عربس��تان در روزهاي ۲۲ ژوئيه و 4 نوامبر از ضخامتي برخوردار 
بودند که مطابق با موش��ک اس��کاد اس��ت. موش��ک قيام گونه متفاوتي از 
موشک اسکاد است.گوترش ادامه داد: اين موشک ها ويژگي هاي ساختاري 
و توليدي مشابهي دارند که القا مي کند در يک نقطه ساخته شده اند اما مقامات 
س��ازمان ملل کماکان به دقت در حال ارزيابي اطالعات و اجزاء باقيمانده 

در دسترس شان هستند.

فائزه و ياسر هاشمي ممنوع الخروج هستند
وکيل محمدعلي طاهري گفت: با توجه به اينکه راي در ديوان عالي کشور 
نقض شده پرونده به شعبه هم عرض يعني شعبه 1۵ دادگاه انقالب ارجاع شده 
است.سيد محمود عليزاده طباطبايي در گفت و گو با ايلنا در مورد آخرين وضعيت 
پرونده محمد علي طاهري افزود: بايد منتظر باشيم که شعبه تعيين وقت و به ما 
ابالغ کند تا رسيدگي مجدد شروع شود.اين وکيل دادگستري درباره خبر ممنوع 
الخروجي برخي از اعضا خانواده مرحوم آيت اهلل هاش��مي گفت: من از طرف 
خانواده آقاي هاشمي اين موضوع را پيگيري کردم. بر اساس ماده 1۶قانون 
گذرنامه فائزه و ياسر هاش��مي و پس��ر فائزه و محسن هاشمي ممنوع الخروج 
هس��تند.وي افزود: اين ممنوع الخروجي به معني اين نيس��ت که اين افراد 
اتهامي دارن��د زي��را ماده 1۶قانون گذرنامه مقرر مي دارد اگر قاضي مصلحت 

بداند مي تواند افراد را از خروج از کشور منع کند.

اثبات نهايت استيصال آمريکا در منطقه 
وزير دفاع کشورمان در گفت وگو با »نورالدين جانيکلي« وزير دفاع ترکيه 
با ابراز خرس��ندي از روابط دو کش��ور در تعامل مش��ترک نس��بت به ماهيت 
تح��والت منطق��ه گفت: برخي قدرت هاي منطقه اي و بين المللي در چند 
سال گذشته در پي جدا سازي ايران و ترکيه از يکديگر بودند که به لطف 
الهي و در سايه اراده رهبران دو کشور نقشه شوم آنها به شکست انجاميد.به 
گزارش ايسنا، وي با تبريک اضمحالل داعش به دولت و ملت ترکيه اظهار 
داشت: نابودي داعش يکي از مصاديق همکاري هاي منطقه اي و نتيجه 
تعامل کشورهاي ايران، ترکيه و روسيه بوده که اين رويداد مهم برآشفتگي 
صهيونيس��ت ها و و دولت آمريکا را در پي داش��ته اس��ت. حاتمي با اشاره به 
اق��دام رئي��س جمه��ور آمريکا مبني بر اعالم قدس به عنوان پايتخت رژيم 
غاصب صهيونيستي بيان داشت: اين اقدام به دنبال استيصال و شکست 
آمريکا در عراق و سوريه و ناکامي آنان در اعالم استقالل کردستان عراق 
و افتضاح آنها در استعفاي اجباري نخست وزير قانوني دولت لبنان صورت 
گرفته است. وي افزود: تصميم آمريکا در انتقال سفارت اين کشور به قدس 
ش��ريف نيز يک سياس��ت غير مسئوالنه است و تقويت رويکرد اشغالگري 
رژيم صهيونيستي را در پي دارد و معتقديم اين اقدام ناشي از احساس شکاف 
و اختالف ميان امت اسالمي و مصالحه برخي کشورهاي عربي با اسرائيل 

صورت گرفته است.

پيشخوان

سياسي

معاون اول رييس جمهور به استان خوزستان سفري 
دو روزه داش��ت و چندين پروژه را افتتاح کرد. يکي از 
اين پروژه ها، آغاز عمليات اجرايي مجتمع پترو پااليش 
بختياري مسجد سليمان بود. اسحاق جهانگيري در 
مراس��م اجرايي اين طرح گفت: امروز در جاي جاي 
کش��ور اميد به معناي واقعي کلمه به س��رمايه گذاران 
بازگشته است و بايد تالش کنيم که اين اميد آسيب 
نبيند چرا که مي توان با اتکا به اين اميد کارهاي بزرگي 

در کشور انجام داد.
معاون اول رييس جمهور افزود: هر کس اميد مردم را 
نشانه رود و بخواهد به اميد مردم آسيب بزند قطعا به راه 
ناصحيح رفته و با نيازهاي ملت ايران سازگار نيست. 
وي از مردم مسجد سليمان بعنوان مردمي سلحشور و 
انقالبي ياد کرد و افزود: زماني که براي حل مشکالت 
کشور به منابع نفتي نياز بود، مسجد سليمان آغاز گر 
اين کار بود و امروز به دنبال آن ، اکتشافات عظيمي در 
بخش نفت و گاز در سراس��ر کش��ور صورت گرفته و 
ايران در ذخاير گازي رتبه نخس��ت را در جهان دارد.
معاون اول رييس جمهور گفت: پتروش��يمي يکي از 
صنايع مهم کشور است که ده ها صنعت پايين دستي 
را فعال مي کند و براي جوانان اش��تغال مي آفريند و 
محصوالتي در صنعت پتروش��يمي توليد مي شود که 
در س��طح جهان قابل عرضه اس��ت و امس��ال حدود 
13 ميليارد دالر صادرات محصوالت پتروش��يمي در 
کش��ور داش��ته ايم و محصوالت پتروشيمي از اقالم 
مهم صادراتي کش��ور اس��ت.قرار اس��ت در مجتمع 
پتروپااليش بختياري مس��جد س��ليمان،  روزانه ۲8 

ميليون متر مکعب پااليش گازهاي خام همراه نفت 
منطقه زياليي و مناطق مجاور انجام شود.مدت زمان 
دوران س��اخت اين مجتمع 4 س��ال، ميزان اشتغال در 
مقطع اجرايي ۶۰۰۰ نفر و ميزان اشتغال با شروع توليد 
۲۰۰۰ نفر بطور دائم خواهد بود.اراضي مورد نياز براي 
اين طرح ۲3۰ هکتار، آب مورد نياز 3۰۰۰ متر مکعب 
در س��اعت از درياچه س��د گتوند و گاز مورد نياز جهت 
خ��وراک و س��وخت اين ط��رح معادل ۲8 ميليون متر 

مکعب در روز است.
بهره برداري کارخانه آلومينيوم  ���

در ادامه جهانگيري کارخانه آلومينيوم مسجدسليمان 
در منطقه انرژي زياليي اين شهرستان را افتتاح کرد.
اين کارخانه با س��رمايه گذاري 3۶31 ميليارد ريال و 
اشتغال زايي 8۶ نفر به صورت مستقيم در شهرستان 
مسجدسليمان افتتاح شد. اين کارخانه ظرفيت توليد 

11 هزار تن انواع پروفيل آلومينيوم را دارد .
سرعت در توسعه صنعتي  ���

از س��وي ديگ��ر جهانگي��ري پس از افتت��اح کارخانه 
آلوميني��وم کاوه خوزس��تان ب��ا تاکيد بر اينکه حرکت 
توسعه صنعتي کشور سرعت خوبي پيدا کرده ، گفت: 
خوشبختانه اين توسعه صنعتي تنها مختص به نقاطي 
محدود نيست بلکه در سرتا سر کشور طرح هاي عمراني 
و صنعتي در حال اجرا است تا توازن در کل کشور ايجاد 
ش��ود.به گزارش ايس��نا، جهانگيري با اشاره به اينکه 
در گذشته اگر طرح هاي بزرگي نظير فوالد شادگان، 
اروند و يا کارخانه آلومينيوم افتتاح مي شد بعنوان يکي 
از کارهاي مهم صنعتي کشور به حساب مي آمد، گفت: 

خوشبختانه امروز بخش خصوصي و دولتي در زمينه 
س��رمايه گذاري در رش��ته هاي خوب اقتصادي فعال 
شده است.وي ادامه داد: در گذشته طرح هاي فوالد با 
اين وسعت را فقط دولت انجام مي داد اما امروز در اين 
کارخانه ها دولت س��رمايه گذاري خاصي نداردو اين 
يعني همان اجراي سياست هاي اصل 44 که توسط 
رهبر معظم انقالب ابالغ شد. معاون اول رييس جمهور 
با تاکيد بر اينکه دولت نبايد با بخش خصوصي رقابت 
کند گفت: دولت بايد سازوکار و ميدان رقابت صحيح 
ميان بخش خصوصي را طراحي کند تا همه ظرفيت ها 
براي به حرکت درآمدن اقتصاد کشور به ميدان بيايد. 
جهانگيري اظهار داش��ت: امروز بخش خصوصي و 
بخش غيردولتي و عمومي با اميد به صحنه امده اند و 
بايد شرايطي بوجود آوريم که منابع خارجي نيز براي 

وسعت بخشيدن به کار وارد کشور شود.
مع��اون اول ريي��س جمه��ور ب��ا قدردان��ي از بني��اد 
مس��تضعفان گف��ت: در هيچ کجاي دني��ا نهادهاي 
غيردولتي عمومي سرکوب نمي شود، بايد کاري کنيم 
که ش��رکت هاي س��رمايه گذاري متعلق به نهادهاي 

عمومي منابع خود را براي توسعه به کشور آورند.
وي با اشاره به تخصيص 1۲ هزار ميليارد تومان براي 
توسعه و اشتغال در روستاها گفت: اگر بخش خصوصي 
واقعي به صحنه بيايد اين تس��هيالت موجب رونق و 

اشتغال در کشور خواهد شد.
فراهم کردن خدمات روستاها  ���

همچني��ن جهانگي��ري فاز اول دو طرح آبرس��اني به 
روس��تاهاي شهرس��تان انديکا را افتتاح کرد و در جمع 

اهالي اين منطقه گفت: خوشحالم که اقدامات توسعه 
اي در روس��تاهاي کش��ور آغاز ش��ده چرا که روستاها 
مراکز توليد کش��ور در بخش دامداري و کش��اورزي 
هستند و از سياست هاي دولت است که خدمات مورد 
نياز مردم روستاها را فراهم کنند تا مردم در روستاها 
ساکن باشند و به حاشيه شهرها مهاجرت نکنند. وي 
با اش��اره به اينکه س��ال گذش��ته ۵۰۰ ميليون دالر و 
امسال 1۰۰ ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملي 
براي آبرساني به روستاها اختصاص يافته است، گفت: 
برنامه دولت اين اس��ت که آب لوله کش��ي مطمئن 
و بهداش��تي در اختيار روس��تاهاي کشور قرار دهد که 

خوشبختانه امروز شاهد آن هستيم که طرح آبرساني در 
تعداد زيادي از روستاها به اجرا درآمده است. جهانگيري 
با تاکيد بر اينکه گاز رساني به روستاهاي اين منطقه که 
سردسيري و کوهستاني هستند نيز در دستور کار دولت 
قرار دارد، افزود: ايجاد مراکز بهداشتي در روستاها نيز 
از اولويت هاي دولت اس��ت تا سالمت مردم روستاها 
تضمين ش��ود.گفتني اس��ت فاز اول دو طرح آبرساني 
به روستاهاي شهرستان انديکا شامل دو پروژه براي 
آبرساني به 111 روستا با جمعيت 31 هزار و 94 نفر است 
که طول خطوط انتقال و شبکه توزيع در اين طرح ۶۵ 

کيلومتر و حجم مخازن 7۲۰۰ متر مکعب است.

جهانگيري با افتتاح چندين طرح اشتغالزايي تاکيد کرد؛

سرمايه گذاران اميدوارتر شده اند

سرمايه گذاري روي حداقلها در سياست با آيه ياس خواندن مشکلي حل نمي شودتاييد پايبندي کامل ايران به توافق هسته اي 
دبير کل س��ازمان ملل در گزارش��ي به 
شوراي امنيت تائيد کرد که ايران به طور 
کامل به تعهداتش در توافق هس��ته اي 
سال ۲۰1۵ عمل کرده است. به گزارش 
ايس��نا از فرانس��ه، آنتوني��و گوترش در 

گزارشي که قرار است روز هجدهم دسامبر در شوراي امنيت به 
بحث گذاشته شود، همچنين تاکيد کرد که توافق هسته اي ايران 
و گ��روه 1+۵ بهتري��ن راه براي تضمين ماهيت صرفا صلح آميز 
برنامه هس��ته اي ايران اس��ت. وي خاطر نش��ان کرد: متاسفانه، 
خ��ودداري دونال��د ترامپ، رئيس جمه��ور آمريکا از تاييد کردن 
تعهد ايران به توافق هس��ته اي، آينده اين توافق را در هاله اي از 
ابهام قرار داده است.دبير کل سازمان ملل گفت: اطمينان دارد تا 

کنون، آمريکا به ماندن در اين توافق پايبند بوده است.

وزير دادگستري تاکيد کرد: من از اميدواري 
بي جا خوشم نمي آيد. با آيه ياس خواندن 
مشکلي حل نمي شود. بايد با واقع بيني نگاه 
کرد و انش��اهلل از کل ظرفيت دادگس��تري 
اس��تفاده کنيم تا وضعمان بهتر ش��ود.به 

گزارش ايلنا، س��يدعليرضا آوايي گفت: مش��کالت را مي توانيم حل 
کنيم و دير نيست. اگر مشکالت را منصفانه ريشه يابي کنيم قطعا 
مي توان به حل آنها خوش��بين بود.وي گفت: همه درگير وسوس��ه و 
لغزش هستيم اما بسياري از توصيه هاي ما جواب داد و در مواردي 
که جواب نداد، قرار شد افراد با هماهنگي کميسيون نقل و انتقاالت 
از دستگاه قضايي منفک شوند.وزير دادگستري گفت: اين مناصب 
ابزاري اس��ت تا گره اي باز ش��ود. اگر فکر کنيم پس��ت ما يک منصب 

دنيايي است معلوم است که خود را نشناخته ايم.

يک فعال سياس��ي اصالح طل��ب درباره 
نزديک شدن اصولگرايان به رئيس دولت 
دوازده��م گفت: عرصه سياس��ت، ميدان 
سرمايه گذاري و کار کردن روي حداقل ها 
اس��ت، اگر اصولگرايان به روحاني که در 

گذش��ته خواس��تگاه اين جريان را داشته است، نزديک شده اند به اين 
دليل است که بتوانند حداکثر استفاده را از وجود او کنند.علي تاجر نيا 
در گفت وگو با ايلنا، با بيان اين که اين امر مي تواند به ترميم روابط بين 
اصولگرايان و اصالح طلبان کمک کند، گفت: روحاني از اين فرصت 
مي تواند براي ايجاد تعامالت مثبت استفاده کند.وي خاطرنشان کرد: 
استفاده بدتر اصولگرايان از اين فرصت مي تواند اين باشد که روحاني به 
خواسته ها و شعارهاي اصالح طلبي پشت کند و تصميم بگيرد به جريان 

اصولگرايي نزديک تر شود. البته اين احتمال را ضعيف مي دانم.

وزير اطالعات: داعش اسلحه خود را زمين نگذاشته است
 وزي��ر اطالع��ات با تش��ريح علل ايجاد گروهاي تروريس��تي گف��ت: داعش زمين را از 
دس��ت داده ولي همچنان وجود دارد و اس��لحه خود را بر روي زمين نگذاش��ته اس��ت و 
به دنبال تصاحب زمين در مناطقي چون افغانس��تان، پاکس��تان، آس��ياي ميانه و يا هر 
نقطه ديگري که بتوانند، اس��ت تا ايده خالفت را احيا کنند. به گزارش ايس��نا، حجت 
االس��الم س��يدمحمود علوي در س��مينار تروريسم، افراط گرايي و امنيت منطقه اي در 
غرب آس��يا افزود: حاکميت جريان هاي تروريس��تي پايان يافته اس��ت ولي وجود آن ها 

پايان نيافته است.
علوي افزود: جريان تکفيري و تروريس��تي، يک الگوي انحرافي از اس��الم و خالفت 
اسالمي است که توسط استکبار دنبال شد به نحوي که اين جريان را جايگزين انقالب 

اسالمي کند و يا آن را به عنوان انقالب اسالمي بدلي ارائه نمايد.
وزير اطالعات تصريح کرد: استعمار براي اينکه عطش و عالقه مندي جوانان مسلمان 
به انقالب اسالمي ايران را از بين ببرد و آن را از مسير اصلي خود منحرف کند، تالش 
کرد تا يک انقالب اس��المي بدلي ايجاد کند و از ش��کل گيري يک محوريت جامع در 

اين زمينه جلوگيري کند.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه يکي ديگر از اهداف آنها از تقويت و ايجاد جريان هاي تروريس��تي 
و افراطي گري اين بود که يک چهره بدلي در برابر س��يد حس��ن نصر اهلل رهبر حزب 
اهلل لبنان ايجاد کنند، ادامه داد: س��يد حس��ن نصراهلل با مقاومت 33 روزه حزب اهلل در 
برابر صهيونيس��ت ها، تبديل به يک الگو در بين جوانان منطقه و جهان اس��الم ش��د و 
آنها به دنبال اين بودند تا چهره اي از جريان اهل س��نت را در برابر چهره س��يد حس��ن 
نصراهلل ايجاد کنند تا از محبوب شدن و چهره شدن هر چه بيشتر سيد حسن نصراهلل 

جلوگيري کنند.
علوي با بيان اينکه استکبار با حمايت از جريان هاي تکفيري و تروريستي تالش داشت 
که از گسترش جريان مقاومت جلوگيري کند، اظهار کرد: آنها جريان هاي تروريستي 
را ايجاد کردند تا مسلمانان را به درگيري در بين خود مشغول کنند. چنان که تفنگ ها 
از سمت صهيونيست ها به سمت خود مسلمانان نشانه رود. آنها در واقع تالش داشتند 

تا جريان مقاومت را بشکنند.

وزير اطالعات افزود: آنها با حمايت از جريانهاي تکفيري و تروريستي سعي کردند که 
کش��ورهاي اس��المي را در عقب ماندگي و فقر نگاه دارند و متاس��فانه کشورهايي چون 

ليبي، افغانستان، عراق و سوريه قرباني اين اهداف شدند.
علوي با بيان اينکه آنها از اين شکست ها دچار سرخوردگي شده اند اظهار کرد:در دنياي 
اسالم نفرت از آمريکا و اسرائيل و هم پيمانان آن افزايش پيدا کرده است و اقدام اخير 
ترامپ در به رس��ميت ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تي و تالش 
اين کشور براي انتقال سفارتش از تالويو به قدس باعث شده تا بار ديگر روح وحدت 

و همبستگي در برابر اين اقدام در جهان اسالم دميده شود.
وي با بيان اينکه خوش��بختانه اقدام اخير آمريکا با اس��تقبال ديگر کش��ورها حتي هم 
پيمنانان آنها روبرو نش��د حتي اتحاديه اروپا نيز اين تصميم را زير س��وال برد، در ادامه 
س��خنان خود تاکيد کرد: تحقير ملتها و مذاهب نيز از ديگر عوامل رويش تروريس��م 
است. وقتي قوميت، مليت و مذهبي تحقير شوند، اين خود منشا ناهنجاري خواهد شد 

عقده حقارتبي به و جود مي آورد که نتيجه آن نا هنجاري است.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده اي از طرح مربوط به عضويت 
پيروان اديان الهي در ش��وراهاي ش��هر و روس��تا، بر الزم االجرا 
بودن اين طرح در دوره فعلي تاکيد کرده و به اين ترتيب امکان 

عضويت سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد فراهم شد.
به گزارش ايلنا، نمايندگان در جريان نشست علني مجلس که 
به بررسي جزئيات طرح اصالح طرح مربوط به عضويت پيروان 

اديان الهي در ش��وراها اختصاص داش��ت، ماده 4 اين طرح را به 
تصويب رساندند.براساس ماده 4 طرح اصالح قانون تشکيالت، 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران، 
اي��ن قان��ون از زمان برگزاري دوره پنجم انتخابات ش��وراهاي 
اسالمي شهر و روستا الزم االجرا خواهد بود.در ماده 1 اين طرح 
نمايندگان مصوب کرده بودند که اقليت هاي ديني شناخته شده 

در قانون اساسي امکان نامزدي در انتخابات شوراها را دارند.نادر 
قاضي پ��ور نماين��ده اصولگراي اروميه پيش از تصويب اين ماده 
در تذکري اعالم کرد: با اين نحو قانون نويسي قانون عطف به 
ماس��بق مي ش��ود؛ در حالي که نبايد به اين ش��کل قانون گذاري 
شود.اس��فنديار اختياري نماينده زرتش��تيان نيز در اين باره گفت: 
در اين انتخابات حقي حذف ش��ده و آنچه در اين قانون آمده از 

ابتدا وجود داش��ته اس��ت و بايد در شوراي شهر پنجم هم اعمال 
شود.به گزارش ايلنا، در حالي که پيش تر شوراي نگهبان نسبت 
به عضويت اقليت هاي ديني در شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
ايراداتي را وارد کرده بود، با شکايت يکي از نامزدهاي شکست 
خورده در انتخابات شورا شهر يزد عليه منتخب زرتشتي اين شورا 
در ديوان عدالت اداري، عضويت اين عضو زرتشتي شوراي به 
حالت تعليق درآمده بود و حال به موجب مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي درخصوص الزم االجرا بودن اين طرح، قانون عطف به 
ماسبق شده و عماًل عضويت سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد 

در دوره فعلي نيز بالمانع خواهد بود.

 بدينوس��يله به اطالع عموم می رس��اند به اس��تناد و اختيارات مندرج در ماده يک قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير 
جنگلی کش��ور مصوب 1371/7/۵ مجلس ش��ورای اس��المی و ماده ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوب 
134۶/۵/3۰ اراضی و محدوده ذخيره گاه توده جنگلی ارس واقع در پالک های 1۲1 اصلی موسوم به امين آباد، 1۲9 اصلی موسوم 
به آب باريک،11۰ اصلی موس��وم به ورس��خواران و 111 اصلی موس��وم به س��لمان در حوزه شهرس��تان فيروزکوه و 98 اصلی موسوم به 
کهنک در حوزه شهرستان دماوند، بامساحت 99۶88۲۰ متر مربع و طبق نقشه و مشخصات و حدود اربعه به شرح ذيل مشمول تعريف 

مندرج درقوانين صدرالذکر و به عنوان ذخيره گاه جنگلی تشخيص و تا اطالع ثانوی قرق اعالم می گردد.

آگهی حفاظت و قرق ذخير گاه جنگلی ارس امين آباد شهرستان فيروزکوه

• شماالً: اراضی ملی پالک سلمان و پالک 
ورسخواران 

•  جنوب�اً: اراض�ی ملی پالک آب باريک و 
پالک امين آباد

• شرقاً: اراضی ملی پالک آب باريک 
•  غرباً: اراضی ملی پالک کهنک

 بديه��ی اس��ت هرگونه تخري��ب و تصرف، 
امحای مرز، چرای دام، بوته کنی، قطع اشجار، 
کت زنی، ايجاد آتش و آتش سوزی در داخل و 
يا مجاور، با استناد به ماده يک قانون حفظ و 
حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی کشور 
و مواد 4۲ و 43 مکرر، 44، 4۵، 4۶ و۵۰ قانون 
حفاظ��ت و به��ره برداری از جنگلها و مراتع و 
مفاد ۶9۰ قانون مجازات اس��المی و تبصره 

های ذيل آن، در اين محدوده اکيداً ممنوع و جرم محسوب و با مرتکبين برابر مقررات و ضوابط مربوطه، برخورد قانونی خواهد شد.

اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان فيروزکوه

 حل مشکالت، گرفتار فساد و ناکارآمدي 

1۵ هزار ميليارد تومان  تخلف قطعی صندوق ذخيره فرهنگيان 

رييس فراکس��يون ش��فاف سازي و س��الم سازي اقتصاد و 
انضباط مالي مجلس گفت: اگر قدرت در انحصار عده خاصي 
قرار گيرد و به صالحديد اش��خاص خاصي واگذار ش��ود و 
آن ها در قبال اس��تفاده از قدرت خود پاس��خگو نباشند فساد 

ايجاد مي شود.
به گزارش ايسنا،  محمود صادقي در نطق ميان دستور گفت: 
رييس مجلس از بيش از ۲۰ ابرچالش نام بردند، اما به نظر 
مي رسد فراتر از اين چالش ها، چالش مهم فساد و ناکارآمدي 

بر همه اين مشکالت و چالش ها سايه انداخته است.
نماين��ده ته��ران گفت: فس��اد عبارت از س��وء اس��تفاده از 
قدرت عمومي در جهت منافع خصوصي اس��ت. بنا بر نظر 
صاحب نظران در امر فساد، فساد ناشي از آن است که قدرت، 
درآمد، ثروت و منزلت عمومي در انحصار عده اي قرار مي گيرد 
و صالحديد اس��تفاده از اش��کال مختلف قدرت به اصحاب 
قدرت و اش��خاص خاصي واگذار ش��ود و آن عده خاص در 

قبال رفتار خود پاسخگو باشند.
رييس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد مجلس 
ادامه داد: معادله فس��اد عبارت اس��ت از انحصار به عالوه 
صالحديد منهاي پاس��خگويي. اگر قدرت در انحصار عده 

خاصي قرار گيرد و به صالحديد اش��خاص خاصي واگذار 
شود و آن ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند 
فساد ايجاد مي شود. صادقي گفت: بنا بر پژوهش هاي انجام 
شده درباره فساد در ايران عوامل و کانون هاي اصلي فساد 
در اقتصاد ايران؛ کاستي هاي نظام تصميم گيري اساسي، 
از جمله کاستي هاي نظام قضايي و قوه قانونگذاري و نظام 
مديريت کشور سلطه تاريخي سرمايه تجاري و مالي، مديريت 
ناکارآمد در آمدهاي نفتي، توزيع نامناسب اعتبارات بانکي، 
توزيع نامناسب فرصت ها، دست کاري در نظام قيمت گذاري، 
کاس��تي ها و انحرافات نظام مالياتي، محدود بودن جريان 
اطالعات و عدم شفافيت در ساز و کارها و فرآيندها است. 
وي ابراز کرد: طي يک قرن گذش��ته حفظ منافع صاحبان 
سرمايه هاي تجاري و مالي اصلي ترين هدف نظام تصميم 
گيري و برنامه ريزي کشور بوده است. بنابر گزارش بانک 
مرکزي طي سال هاي 78 تا 91 اعتبارات بانکي عمدتا در 
بخش هاي داللي، ساختمان، مسکن، بازرگاني و خدمات 
متفرقه توزيع شده و در بخش صنعت و کشاورزي رشد نزولي 
داشته است. همچنين روند رشد مغايرت گمرکي بين واردات 
به ايران و صادرات از کشورهاي مبدا حاکي از فساد چشمگير 

در نظام گمرک ايران است.
نماينده تهران افزود: همچنين طي دهه 8۰ بنا بر آمار موجود، 
1۲7 ميليارد دالر در واردات از امارات متحده به ايران مغايرت 
گمرک��ي وج��ود دارد و ني��ز طي س��ال هاي 84 ت��ا 94 ، 4۶ 
ميليارد دالر در واردات گمرکي از چين به ايران مغايرت وجود 
دارد. صادقي با بيان اين که متاس��فانه در همه بخش هاي 
کشور روندهاي فاسد در حين ابهام و عدم شفافيت شيوع 
پيدا کرده است، گفت: نظام تدبير و تمشيت امور و تصميم 
گيري اساس��ي در کش��ور بايد به گونه اي اصالح ش��ود که 
منابع حاصل از فروش منابع طبيعي تنها مجاز به تبديل به 
انواع سرمايه هاي ديگر از قبيل سرمايه گذاري در آموزش، 
پژوهش و س��المت اس��ت و نبايد در امور غير مولد سرمايه 
گذاري شود. اين نماينده مجلس در بخش ديگري از نطق 
خود اظهار کرد: اطالعات مربوطه که به تصميمات منافع 
عمومي تاثير مي گذراند اعم از قراردادهاي نفتي و صنعتي، 
خودروسازي ها، پتروشيمي ها، شهرداري و تمام صنايعي که 
به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي کنند چه به صورت 
بودجه ساالنه و چه به صورت آزاد بايد شفاف و صحيح در 

اختيار عموم قرار گيرد.

رئي��س کميت��ه تحقي��ق و تفح��ص از صن��دوق ذخيره 
فرهنگي��ان از تائي��د گ��زارش اين کميته در کميس��يون 
آموزش مجلس خبر داد.جبار کوچکي نژاد در گفت وگو با 
خانه ملت از نهايي شدن گزارش کميته تحقيق و تفحص 
از صن��دوق ذخي��ره فرهنگيان در کميس��يون آموزش و 
تحقيقات خبر داد و گفت: طي جلس��ه امروز )س��ه شنبه، 
۲1 آذرم��اه( نمايندگان کميس��يون آموزش و تحقيقات 
ب��ا اتف��اق آراء اي��ن گزارش را تائي��د کردند لذا فردا براي 

قرائت در صحن به هيات رئيس��ه مجلس ارس��ال خواهد 
ش��د.نماينده رشت در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
از آنج��ا ک��ه گزارش کميته تحقيق و تفحص از صندوق 
ذخيره فرهنگيان تخلفات را به خوبي روش��ن، ش��فاف و 
موش��کافي کرده است، نمايندگان کميسيون آموزش به 
اتف��اق آراء ب��ا آن موافقت کردند لذا پس از اين دس��تگاه 
قضا بايد اقدامات الزم را در جهت پيگيري مسير تخلفات 
انجام دهد.اين نماينده مجلس دهم از محرز شدن تخلف 

1۵ هزار ميليارد توماني مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان 
خب��ر داد.وي اف��زود: ق��وه قضاييه هم��ان طور که بابت 
اخت��الس 3 ه��زار ميليارد توماني امير منصور آريا، وي را 
به پاي چوبه دار کش��اند، بايد براي تخلف مالي بيش از 
1۵ هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 
اشد مجازات را در نظر بگيرد چرا که مردم و فرهنگيان 
از ق��وه قض��ا اش��د مجازات را ب��راي عاملين و اختالس 

کنندگان انتظار دارند.

رای بهارستان به نفع »سپنتا«
مجلس طرح حضور پيروان اديان الهی در شوراها را تصويب کرد؛

رييس کميته تحقيق و تفحص اعالم کرد؛

رييس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي تاکيد کرد؛
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اقتصاد كالن
تعیین سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید از طرح هدفمندسازی 
یارانه ه��ا ش��اید در هم��ان ابت��دای ام��ر بارقه های امی��د را در دل 
تولیدکنندگان زنده کرد اما به مرور زمان و پس از عملیاتی نشدن 
نشان داد که همانند بسیاری دیگر از تصمیمات مسئوالن وعده و 
وعیدی بیش نبوده است و انباشت بدهی ها در این بخش آنچنان سر 
به فلک کشیده که امروزه دیگر دولت توانی برای پرداخت ریالی از 
آن ندارد.به گزارش ایسنا، قانون هدفمندکردن یارانه ها در زمستان 
۱۳۸۷ به صورت الیحه از سوی دولت نهم جمهوری اسالمی ایران 
ارائه شد و پس از مدت ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب 
مجلس ش��ورای اس��المی رسید. این الیحه قسمتی از طرح تحول 
اقتصادی بود که در آذر ۱۳۸۸، با باالگرفتن اختالف بین مجلس و 
دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی 
قیمت ها، این ماده به ش��ورای نگهبان ارس��ال ش��د و با بررسی آن 
توس��ط این ش��ورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه های 
اجن��اس، بای��د در اختیار دولت قرار می گرفت.مطابق این قانون ۱۶ 
قلم کاال و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی 
می شدند. در مدت پنج سال یارانه کاالهایی چون بنزین، گازوئیل، 
گاز، نفت، برق، آب، گندم، ش��کر، برنج، روغن و ش��یر حذف ش��ده و 
آن ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می ش��دند که 
دولت می توانس��ت ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، 
درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم 
ب��ه ص��ورت نق��دی بین مردم توزیع کند. عالوه بر این ۳۰ درصد از 
این در آمدها به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران 
خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق می گرفت.طبق 
الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۳ ارائه ش��ده از طرف دولت یازدهم ایران 
به مجلس ش��ورای اس��المی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم 
طرح هدفمندی یارانه ها از ابتدای س��ال ۱۳۹۳ را داش��ت. اما این 
موض��وع ب��ا مخالفت نمایندگان مجلس روبرو ش��د و با رای گیری 
انجام شده در مجلس شورای اسالمی، دولت موظف به اجرای این 
مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت 
ب��ا ای��ن الیح��ه را لزوم افزایش دو برابری قیمت حامل های انرژی 
)بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی( از زمان ش��روع اجرای این مرحله 
عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال 
۱۳۹۳ می ش��د، از این رو الزم بود این افزایش قیمت ها با گذش��ت 
مدتی از شروع سال جدید آغاز شود که این تغییر برنامه با اعتراض 
دولت وقت ایران روبرو شد که درآمد ۶۳۲ هزار میلیارد ریالی که از 
اج��رای ای��ن مرحل��ه پیش بینی کرده بود و باید آن را به بخش تولید 
و بهداش��ت کش��ور اختصاص می داد را غیرقابل تحقق می دانست.

در اج��رای قانون هدفمن��د کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۲۳ و 
اصالح بعدی آن دولت مکلف به اصالح قیمت حامل های انرژی 
از جمله بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و 
سایر مشتقات با احتساب "هزینه های مرتب بند »الف« ماده یک" 
تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات 
و عوارض بند " »ب« ماده یک" تعیین قیمت فروش داخلی برق 
براساس مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه 
سوخت ... "بند »ج« ماده یک" تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن 
هزینه های تأمین، انتقال و توزیع )تبصره ۱ ماده ۳( ش��د.از س��وی 
دیگ��ر، دول��ت مجاز به پرداخت حداکث��ر تا پنجاه درصد ۵۰ درصد 
خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی 
به خانوارها و..."ماده ۷" و نیز مکلف به پرداخت ۳۰ درصد خالص 
وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و... "ماده ۸" ش��د، 
همچنین دولت مجاز به اس��تفاده ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل 
از اج��رای ای��ن قانون برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای شده است و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفت��ی، توانیر، ش��رکت گاز و آبفا، چه��ار کانون اصلی تامین کننده 
یارانه ها محس��وب می ش��وند.تامین و پرداخت سهم تولید و پروژه 
های عمرانی به عنوان یکی از مولفه های اساس��ی در س��از و کار 
هدفمندی یارانه ها لحاظ ش��د اما علی رغم اهمیت بس��یار برجسته 
این امر در طول سالیان گذشته، عمده منابع صرف پرداخت یارانه 
نقدی ش��ده و س��هم ۳۰ درصدی تولید و س��هم ۲۰ درصدی پروژه 
های عمرانی به نحو شایسته ای پرداخت نشد که از این نارسایی و 
نقصان به عنوان یکی از چالش های اساسی در موضوع هدفمندی 
یارانه ها یاد می ش��ود.به طور حتم در صورت تحقق این امر، قطعا 
ش��اهد توس��عه عمران و آبادانی هر چه بیش��تری در کشور بودیم و 
یقین��ا ای��ن حجم انبوه از بیکاری جوانان در ش��رایط موجود، ظهور 
و ب��روز پی��دا نم��ی کرد، زیرا اختص��اص ۳۰ درصد از منابع یارانه ها 
به مراکز تولیدی، دس��تاوردهای بس��یاری در پی داشت که یکی از 
اصلی ترین آنها به اشتغالزایی هر چه بیشتر معطوف می شد.عدم 
پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها یکی از مسائلی بوده که 
به طور مستمر از زمان آغاز طرح هدفمندی توسط تولیدکنندگان 
مورد نقد واقع شده است. آن ها با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰ درصد 
سهم هدفمند کردن یارانه ها به تولیدکنندگان اختصاص یابد، اما این 
مسئله عملیاتی نشد و ریالی از سهم تولید از هدفمندی یارانه پرداخت 
نشده است حتی خواستار تهاتر این سهم با دیون تولیدکنندگان به 
بانک ها شدند تا شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشند.قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ایسنا و در ارتباط 
با سرنوشت تخصیص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه ها 
می گوید که در سال جاری رییس جمهوری و رییس مجلس شورای 
اسالمی تاکید ویژه ای بر تحقق پرداخت سهم تولید از هدفمندی 
یارانه ها دارند و این مسئله در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ دیده شده 
و قرار اس��ت که رقم ۱۸ هزار میلیارد تومانی ازمحل منابع حاصل 
از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال اختصاص 
یابد.ع��الوه برای��ن باید بدانیم که مقوله تولید واش��تغال به صورت 
محسوس و جدی در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفته اند.

حال باید منتظرماند ودید آیا سرنوش��ت تخصیص اعتبار  ۱۸ هزار 
میلی��ارد تومان��ی از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی 
یارانه ها به تولید واشتغال محقق خواهد شد یا به سرنوشت سهم 
۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه ها طی چند ساله سپری شده 

از آغاز این طرح دچار می شود؟ سوال مطرح شده دیگر از دولت و 
مجلس شورای اسالمی این است که هیچ بنایی برای پرداخت اعتبار 
مذکور در خصوص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه ها 
که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده وجود نخواهد داشت و پرداخت این 

بدهی انباشته به دست فراموشی سپرده می شود؟
همه از تکالیف قانونی یارانه باخبرند اما... ���

این در حالی است که حدود هفت سال از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها گذشته و پرداخت یارانه های نقدی همچنان به روال گذشته 
ادامه دارد. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از این که قانون بودجه 
برنامه پرداخت یارانه را مش��خص کرده و از س��ال ۱۳۸۹ تاکنون 
به تفصیل اعالم ش��ده اس��ت، س��خن گفته اما وی صراحتی در این 
باره نداش��ته که هیچ گاه به عنوان دس��تگاه اصلی متولی اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها عملکرد دقیقی نسبت به الزامات بودجه 
برای یارانه نداشته  است.محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه 
و بودجه- در رابطه با برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی و در 
عین حال اعالم رئیس کمیته امداد مبنی بر آمادگی برای پرداخت 
یارانه به مستمری بگیران این نهاد اظهاراتی داشته است. وی گفته 
که قانون هدفمندی یارانه ها از سال ۱۳۸۹ تا به امروز اجرایی شده 
و هر ساله در قانون بودجه چگونگی اجرای پرداخت آن به تفصیل 
بیان می شود. در سال جاری نیز در تبصره )۱۴( چگونگی توزیع منابع 
یارانه ها تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار مختلف به صورت 
نقدی و غیرنقدی یا پرداخت به بخش تولید و طرح تحول سالمت و 
دیگر موارد مشخص شده است. این واکنش رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه و تاکی��د بر اهمیت آنچه ک��ه در قانون بودجه برای یارانه 
تکلیف شده در قیاس با آنچه که عملیاتی می شود قابل تامل است.

به گزارش ایسنا، ماجرای انحراف قانون هدفمندی یارانه ها از آنچه 
که مصوب ش��د و دولت دهم آن را آغاز کرد و مرور انتقادات برای 
اصالح رویه فعلی و توزیع هدفمند یارانه ها موضوع جدیدی نیست. 
ق��رار ب��ر این بود که با اص��الح قیمت حامل های انرژی که اهداف 
خاص خود را به همراه داشت منابع ناشی از آن در محل های تعیین 
شده اختصاص پیدا کند. ۳۰ درصد برای حمایت از تولید، بهداشت و 
درمان و سایر بخش هایی که ممکن بود در نتیجه حذف یارانه دچار 
آس��یب ش��وند، ۲۰ درصد برای کمک به دولت در تامین هزینه ها و 
البته حرکت به سمت بودجه های عمرانی و ۵۰ درصد باقی مانده 

از آنچه حاصل می ش��ود برای توزیع بین خانوارها که نقدی و غیر 
نقدی را در برمی گرفت. اما هیچ گاه گزارش های اعالمی در رابطه 
با عملکرد دولت ها در هدفمندی یارانه ها از سوی مجلس و دیوان 
محاسبات موید اجرای بندهای قانونی نبوده است.در اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها همواره معضل اصلی پرداخت یارانه های نقدی 
ب��ود چ��را ک��ه از ابتدا پایه بر توزیع همگانی که جمعیتی بیش از ۷۵ 
میلیون نفر را شامل می شد قرار گرفت و در نتیجه آن سال  هاست 
که دولت در هر ماه تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان را برای خانوارهای ایرانی 
پرداخت می کند. این رقم که حجم قابل توجهی بوده تنها برای هر 
نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و در عمل برای اغلب یارانه بگیران 
جایی در مقابل درآمد و هزینه ماهانه ندارد. یارانه های نقدی در حالی 
در سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که درآمد ناشی 
از آن که به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود به بیش از 
۳۲ هزار میلیارد تومان نمی رسد. این رقم باید با حد مجاز برداشت 
از خزانه در قالب قانون هدفمندی که ساالنه حدود ۱۱ تا ۱۴ هزار 
میلیارد تومان است ضمن پرداخت هزینه توزیع نقدی بتواند سهم 
۳۰ درص��دی تولید و س��ایر بخش ه��ا و همچنین ۲۰ درصد دولت 
را تامین کند. این در حالی اس��ت که نه تنها منابع ناش��ی از اصالح 
قیمت حامل انرژی پاسخگوی پرداخت نقدی نیست، بلکه عمدتا 
سهم سایر مشمولین را نیزصرف کرده است.طی سال های گذشته 
ب��ا وج��ود اینکه بارها از برنامه دولت برای غربالگری یارانه بگیران 
س��خن گفته ش��ده، ولی تاکنون اتفاق جدی در این رابطه نیفتاده و 
تعداد یارانه بگیران تغییرمحسوسی نداشته است. این در حالی است 
که در جریان بروز کس��ری های قابل توجه در پرداخت های نقدی 
ک��ه در نتیجه عدم پاس��خگویی درآم��د در مقابل این هزینه اتفاق 
می افتد، طی س��ال های اخیر با توجه به عدم ورود دولت به حذف 
یارانه بگیران پردرآمد، مجلس طی سه تا چهار سال اخیر در قالب 
قانون بودجه دولت را مکلف به حذف غیرنیازمندان کرده است حتی 
در مواردی گروه های هدف نیز مش��خص ش��ده اند. از سویی دیگر 
هر س��ال با مش��خص ش��دن مجوز درآمدی ازمحل اصالح قیمت 
حامل های انرژی، محل مصرف درآمد بدس��ت آمده که ش��امل در 
آن سهم تولید، درمان، اشتغال و سایر بخش ها و البته توزیع نقدی 
می ش��ود نیز مش��خص ش��ده است. با این حال گزارش های دیوان 
محاس��بات در این س��ال ها هیچگاه عمل دولت به بندهای تبصره 
هدفمندی در بودجه را تایید نکرده و حتی بر سهم تا نزدیک به صفر 
سایر بخش ها تاکید دارد چرا که عمده منابع به اضافه برداشتی از 

خزانه صرف پرداخت های نقدی شده است.
در این ش��رایط وقتی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه که س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها نیز از زیرمجموعه های آن محس��وب ش��ده و 
تامی��ن مناب��ع الزم ب��رای پرداخت نقدی در هر ماه را به عهده دارد 
ب��ه اهمی��ت بنده��ا و تبصره های بودجه در رابطه با برنامه س��ازی 
برای دولت در اجرای قانون هدفمندی اشاره دارد، قابل تامل است 
چراکه تا کنون این س��ازمان بر خالف درخواس��ت های زیادی که 
وجود داش��ته، گزارش صریحی درباره عملکرد هدفمندی یارانه ها 
و برنامه خود برای غربالگری یارانه بگیران در این س��ال ها اعالم 
عمومی نکرده است. در عین حال که اعالم دستگاه های نظارتی در 
این باره نیز نشانی از اجرای بندها و تبصره های قانون بودجه درباره 
هدفمندی یارانه ها و پرداخت سهم های مختلف و البته حذف یارانه 
بگیران که به دولت تکلیف شده ندارد.آخرین گزاشی که از سوی 
برخی نمایندگان مجلس منتشر شد نشان داد که تا کنون بیش از 
۳۲۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت ش��ده که 
۷۰ درصد آن از محل اصالح قیمت حامل های انرژی و ۳۰ درصد 
دیگر از خزانه دولت برداشت شده است. این در حالی است که آخرین 
گزارش دولت درباره حذف یارانه گیران در طول چند سال تکلیف 

بودجه، تنها در حدود سه میلیون نفر بوده است و اکنون حدود ۷۷ 
میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند.با این وجود نوبخت تاکید 
دارد که در حال حاضر بهترین فرصت برای رسیدگی  یارانه ها در 
الیحه بودجه ۱۳۹۷ است تا آنچه را که نمایندگان در نظر دارند، در 

تبصره )۱۴( الیحه بودجه اعمال کنند.
اعتبار ���١٨ هزار میلیاردی برای تولید و اشتغال

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید هم می گوید 
در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان 
از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید 
و اش��تغال اختصاص یافته اس��ت.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در 
نشس��تی خبری که روز دوش��نبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد، با اشاره به اینکه مقوله تولید و اشتغال به صورت محسوس 
و جدی در الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ دیده ش��ده است، اظهار کرد: 
توجه به تولید و اشتغال از فاکتورهای اصلی الیحه بودجه تقدیمی از 
سوی دولت به مجلس شورای اسالمی است.وی افزود: در مجموع 
طرح های رونق تولید و سایر طرح های مدنظر با تکیه بر اشتغال 

جوانان مدنظر قرار می گیرد.
ایجاد ���۶۳۴ هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با بیان این که 
طی برنامه تعریف شده در بخش صنعت، معدن و تجارت باید ۶۳۴ 
هزار ش��غل طی س��ال آینده ایجاد ش��ود، اظهار کرد: در سال جاری 
۴۵۰ هزار شغل هدف گذاری شده بود که طی هشت ماهه نخست 
س��ال این هدف گذاری محقق ش��ده اس��ت و س��ال آینده در سطح 
وس��یع تری دیده خواهد ش��د.رحمانی با اش��اره به اولویت های این 
وزارتخانه، گفت: اجرای طرح های توس��عه ای پوشاک و راه اندازی 
واحدهای بس��ته بندی مدرن از اولویت های این وزارتخانه اس��ت. 
عالوه بر این صادرات، تولید دانش بنیان، معادن و حمایت از تولید 
داخلی و تشکل های صنعتی و معدنی از دیگر اولویت های وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
وعده جهش معدنی در سال آینده ���

به گفته وی، تولید بیش از سه چهارم کاالهای منتخب روند افزایشی 
داش��تند و اگر طرف تقاضای داخلی و خارجی مدنظر قرار نگیرد با 
مشکل مواجه خواهند شد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در امور تولید در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به معادن 
و صنایع معدنی، خاطر نشان کرد: پس از تصویب بند »پ« ماده ۴۳ 
شرایط بهبود یافته و اکتشاف در سال جاری معادل کل اکتشافات 
صورت گرفته از ابتدا تاکنون بوده است. عالوه بر این فراکسیونی 
در مجلس شورای اسالمی برای حمایت از معادن تشکیل شده و 

سال ۱۳۹۷ شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود.
���٨ میلیارد یورو سرمایه گذاری فوالدی

رحمانی ادامه داد: هشت میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید در حوزه 
تکمیل زنجیره فوالد انجام خواهد شد و باید بگوییم ۵۴ میلیون تن 
تولید دراین زنجیره صورت می گیرد. همچنین طرح جامع و توازن 
زنجیره فوالد به عالوه طرح اکتشافات از جمله برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در بخش معادن اس��ت.وی همچنین در 
خصوص راه اندازی واحدهای جدید طی سال جاری، گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت طی برنامه باید در سال جاری ۶۰۰۰ واحد 
جدید را راه اندازی کند که طی هش��ت ماهه روند این راه اندازی ها 
معادل ۱۰۳ درصد بوده و به طور میانگین هر ماه حدود ۵۰۰ واحد 
جدید افتتاح شده است.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور تولید در ادامه با اش��اره به آخرین وضعیت تس��هیالت پرداخت 
ش��ده در طرح رونق تولید اعالم کرد: براس��اس آخرین آمار تاکنون 
۸۳۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۶۳۴۸ میلیارد تومان تسهیالت 

اخذ کردند.

وعده ای که هفت سال خاک می خورد؛

خصوصی ها چشم انتظار سهم تولید ازهدفمندی 

کميسيون احراز جانبازي
 در بنياد ايالم تشکيل شد

تجارت-اس��تان ایالم:مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اس��تان ایالم گفت: کمیس��یون احراز جانبازي در راس��تاي 
بررس��ي پرونده ه��اي جانب��ازان و ایثارگران اس��تان ایالم 

تشکیل شد.
به گزارش ایثار "واحد ایالم" س��لیمان رس��تمیان مدیر کل 
بنیاد ایالم در گفت  وگو با ایثار با بیان اینکه : کمیسیون احراز 
جانبازي با بررسي ۳۵ پرونده، در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اس��تان ایالم تشکیل ش��ده است. افزود: کمیسیون احراز به 
منظور رس��یدگي به پرونده هاي ش��اهد و ایثارگر متقاضي 
ش��رکت در کمیس��یون پزشکي و تشکیل پرونده ابتدایي در 

بنیاد استان برگزار شد.
رستمیان بیان کرد: پرونده هایي که در جلسه کمیسیون احراز 
جانب��ازي م��ورد تایی��د قرار مي گیرند، جهت اخذ و یا افزایش 
درصد جانبازي به کمیسیون پزشکي از طریق سیستم سجایا 
ارجاع داده مي ش��وند.این جلس��ه با حضور سلیمان رستمیان 
مدیرکل بنیاد اس��تان، اس��داله تولیده معاون تعاون، جمال 
اسدي معاون بهداشت و درمان، عارف ساري رئیس حراست 
و حسین عبدي مسئول پذیرش بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان ایالم برگزار گردید. 
الزم به ذکر است در ماده ۳، شرایط احراز جانبازي به شرح 
زیر تعیین مي شود:۱- داشتن صورت سانحه معتبر از یگان 
مرب��وط مبن��ي ب��ر مجروحیت یا مصدومی��ت فرد در منطقه 
حادثه ش��امل مش��خصات فردي ؛ نوع حادثه ؛ محل و انواع 
جراحت و زمان مجروحیت )طبق فرم مشخص و واحد(۲- 
وج��ود م��دارک درماني معتب��ر همزمان با وقوع حادثه منجر 

به مجروحیت

تقدير قائم مقام وزير نيرو از مديرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستايي استان ايالم

تجارت-استان ایالم:مهندس محمودي قائم مقام وزیر نیرو 
با اهداء تقدیرنامه اي از مهندس تیموري مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب روستایي استان ایالم به پاس خدمات ارزنده 
ارائه ش��ده به زائرین اباعبداهلل الحس��ین در اربعین حس��یني 

تقدیر کرد. 
متن این تقدیرنامه بدین ش��رح اس��ت: نظر به اینکه در ارائه 
خدمات رس��اني موثر به زائرین ش��ریف عتبات عالیات و در 
مراس��م اربعین حس��یني )ع( س��ال ۱۳۹۶ اهتمام ویژه اي 
داش��ته اید، بدینوس��یله از تالش ه��اي جنابعالي در خدمات 
رس��اني و کمک به ایجاد زیر س��اخت هاي صنعت آب وبرق 

صمیمانه تشکر مي نمایم .
 امید است با عنایت الهي و تحت توجهات خاص سرور آزادگان 
جهان حضرت ابا عبداهلل حسین )ع( برکات و اجر معنوي این 
تالش نصیب گردیده و در زمره پیروان و رهروان آن حضرت 

قرار گیرید و توفیق ارائه خدمات بیشتر نصیب گردد.

پيشخوان

اخــبار شـهرستان

تولید سیستم گرمایشي با کاغذ کربُن در قشم 

۵۰۰ میلیارد ریال براي تعمیر بخشي از خطوط ریلي انبار نفت استان مرکزي هزینه شد 

هیئت هفتم بدوي وزارت نفت آغاز بکار کرد 

اولین همایش روز جهاني خاک در سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي برگزار گردید

کمک هاي غیرنقدي آموزش فني و حرفه اي بوشهر راهي کرمانشاه شد

تجارت-استان مرکزي:معاون فني و عملیاتي شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه اس��تان مرکزي گفت: ۵۰۰ میلیارد ریال 
براي تعمیر بخشي از خطوط ریلي انبار نفت "شهید آنجفي" منطقه 
اس��تان مرکزي هزینه ش��د. حس��ین نجمي اظهار داشت: بیشترین 
قسمت فرآورده نفت کوره تولیدي پاالیشگاه امام خمیني)ره( شازند 
از طریق سیستم ریلي واقع در انبار نفت سردار شهید رحیم آنجفي 
منطقه اس��تان مرکزي به مقاصد مختلف از جمله انبار ماهش��هر و 
اس��تان هاي دیگر ارس��ال مي شود، بنابراین توجه به این زیرساخت 
به منظور تحقق برنامه هاي صادراتي و اجراي سیاست هاي اقتصاد 

مقاومتي اهمیت باالیي دارد.
وي افزود: پارگي قس��متي از س��یم بکس��ل خط ۲ راه آهن به سبب 
کارکرد ۱۷ س��اله و اس��تهالک تدریجي خطوط ریلي رخ داده و با 
تالش واحد مهندسي انبار نفت و همکاري راه آهن استان، پایش، 
اصالح و تعمیر اساس��ي در این بخش انجام ش��ده است.معاون فني 
و عملیاتي ش��رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اس��تان 
مرکزي تصریح کرد: تعمیرات انجام شده حدود ۵۰۰ میلیارد ریال 

هزینه در بر داش��ته به طوري که بیش از ۸۰ درصد حجم عملیات 
آن در مدت زمان ۱.۵ ماه توس��ط واحد مهندس��ي انبار نفت منطقه 

انجام گرفته است.
نجمي بیان کرد: عیوب فوق بعد از پایش خطوط ریلي مش��خص و 
براي برطرف کردن آن به منظور خرید سیم بگسل هاي پیشنهادي در 
بازار فروش به گواهینامه معتبر، ضمانت نامه و خدمات پس از فروش 
و نمونه برداري و تست استانداردهاي سیم بگسل در آزمایشگاه هاي 
مرجع مد نظر قرار گرفت.وي ادامه داد: در راستاي جمع کردن خط 
۲ با حضور مس��ئوالن اداره راه آهن اراک بارگیري عملیات تعمیر 
خط از چهارم مهرماه از ابتداي س��وزن ش��ماره ۸ تا ابتداي بارگیري 
مخزن دار راه آهن انبار نفت اقدام شد.معاون فني و عملیاتي شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي عنوان کرد: هم 
اکنون اقداماتي نسبت به زیرسازي این خط و باز کردن و جمع آوري 
سیم بگسل قدیمي که داراي فرسودگي و پارگي بوده انجام شده و 
از سیم بگسل جدید به منظور راه اندازي وینچ استفاده و خط شماره 

۲ در حال حاضر آماده بهره برداري است.

تجارت-اس��تان خوزستان: به موجب 
احکام صادره از سوي وزیر نفت اعضاي 
اصل��ي و علي البدل هیئت هفتم بدوي 
وزارت نف��ت منص��وب و ش��روع بکار 

کردند .
 ای��ن احکام بن��ا به تجویز نماینده وزیر 
و مدی��رکل دفتر هماهنگي هیئت هاي 
رس��یدگي به تخلفات اداري کارمندان 

وزارت نفت صادر شده است .
براین اس��اس مس��لم علیزاده باویه به 
عن��وان عض��و اصل��ي و رئیس هیئت، 
عل��ي رضا باروط ک��وب عضو اصلي و 
نای��ب رئی��س و عبداالمیر حویزاوي به 
عنوان عضو اصلي و دبیر هیئت منصوب 
شدند .همچنین مهرزاد شکیب و ناصر 
قل��ي پور اعضاي علي البدل این هیئت 

مي باشند .
ای��ن هیئ��ت مس��ئولیت رس��یدگي به 

تخلفات اداري کارمندان ش��رکت ملي 
مناط��ق نفتخیز جنوب و ش��رکت هاي 
هش��تگانه تاب��ع، مدیریت ه��ا، ادارات 
س��تادي و مضافا ش��رکت ملي حفاري 
ایران را بر عهده دارد .کلیه اش��خاص، 
مدیران، روس��اي ادارات و سرپرستان 
شرکت هاي ملي مناطق نفتخیز جنوب 
و ش��رکت ملي حفاري ایران مي توانند 
ش��کایات، گزارش ها و س��ایر مکاتبات 
مرتب��ط ب��ا ش��رح وظایف ای��ن هیئت 
را ب��ه طور مس��تقیم ب��ه دفتر مرکزي 
هیئ��ت در اهواز کوي فدائیان اس��الم 
)نیو س��ایت( - جنب درمانگاه ش��هید 
بهش��تي س��اختمان ۱۰۵ – صن��دوق 
پس��تي ۶۷۱۳۵-۱۳۳۳ یا کوي ملت - 
خیابان ۱۰ متري مقیمي زاده پالک ۴۷ 
صندوق پس��تي ۴۶۵۷۳-۶۱۶۴۶ ارائه 

یا ارسال نمایند.

تجارت-استان مرکزي:رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزي 
خ��اک معاون��ت آب و خاک وزارت جهاد کش��اورزي گفت: 
میزان فرس��ایش خاک در کش��ور ۲ و پنج دهم تا س��ه برابر 

میانگین جهاني آن است.
رمضان علي ابراهیم در نخس��تین همایش اس��تاني حفاظت 
خاک در اراک افزود: بررسي هاي بیانگر آن است که میانگین 
فرسایش خاک در کشور ۱۶ و هفت دهم تن در هکتار است 
درحالي که این رقم در س��طح جهان حدود پنج تا ۶ تن در 

هکتار مي باشد.
وي ادامه داد: س��وء مدیریت، قطع بي رویه درختان، چراي 
بی��ش از ظرفی��ت دام ها در مرات��ع و تغییر کاربري اراضي از 
جمله مهمترین عواملي به ش��مار مي روند که کش��ور ایران 
را در زمره صدر نش��ینان فرس��ایش خاک در جهان قرار داده 
است.رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزي خاک معاونت آب و 
خاک وزارت جهاد کشاورزي یاد آور شد: ایجاد یک سانتیمتر 
خاک بین یکصد تا یک هزار سال زمان نیاز دارد و این مهم 

نشان از اهمیت و محافظت هرچه بیشتر از منابع پایه خاک 
در کشوراست.ابراهیم پور ادامه داد: قانون و مقررات متعددي 
در حوزه حفاظت از خاک و برخورد با افرادي که به نوعي در 
فرسایش خاک دخالت دارند موجود دارداما،ضمانت اجرایي 
آن ها در حد انتظار نیس��ت.وي گفت: از ۱۶۵ میلیون هکتار 
مساحت کشور حدود ۱۰ درصد معادل ۱۸ و پنج دهم میلیون 

هکتار قابلیت کشت دارد و در چرخه تولید قرار مي گیرد.
ابراهیم پور خاطر نش��ان کرد: سیاس��ت هاي کلي کش��ور با 
توجه به افزایش جمعیت و وس��عت اراضي قابل کش��ت در 
آین��ده باید به گونه اي باش��د که ب��راي تامین امنیت غذایي 

کمتر دچار مشکل شویم.
مدیرآب و خاک جهاد کش��اورزي اس��تان مرکزي نیز در این 
همایش گفت: در ۲ سال اخیر اعتبارات و طرح هاي متعددي 
در ح��وزه آب انجام ش��ده ول��ي راهبردها و اقدامات در حوزه 
خ��اک در حد انتظار نیس��ت و ب��ه گونه اي این حوزه مغفول 

واقع شده است.

تج��ارت- اس��تان بوش��هر: مدیر کل 
آموزش فني و حرفه اي بوش��هر گفت: 
ب��ه دنب��ال حادثه دلخ��راش زلزله ۷.۳ 
ریش��تري در مناط��ق غرب کش��ور و 
کشته شدن تعدادي از هموطنان عزیز، 
کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه 
اي استان بوشهر کمک هاي غیر نقدي 
خود را به استان کرمانشاه ارسال کردند.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي اداره کل 
آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر، 
عبدالرس��ول کازروني ضمن تسلیت به 
خانواده ه��اي قربانی��ان زلزله، هدف از 
این کار را حس انس��ان دوستانه اعالم 
کرد و اظهار داشت: این کمک ها توسط 
همکاران پرتالش آموزش فني و حرفه 
اي درسطح استان به صورت داوطلبانه 
و خود جوش صورت گرفته و به مناطق 
زلزله زده اس��تان کرمانشاه ارسال شده 

است.وي با اشاره به اینکه این کمک ها 
در قالب دو دس��تگاه کانکس مجهز و 
انواع کنس��رو، آب معدن��ي، پتو،تخت 
خواب،تشکچه، البسه گرم،لباس زنانه 
،مردانه و بچه گانه، خرما و سایر اقالم 
مورد نیاز آسیب دیدگان از زلزله است، 
ابراز کرد: این اقالم با یک دستگاه تریلي 
روانه استان کرمانشاه شد تا بار دیگر مهر 
و همدلي مردم خونگرم و نوع دوس��ت 
استان بوشهر، مأمن و مأوایي گرم براي 
هموطنان داغدار و آسیب دیده ش��ان در 
غرب کش��ور رقم بزند.کازروني از ثبت 
ن��ام و اع��زام مربیان فن��ي و حرفه اي 
ب��ه مناطق زلزل��ه زده خبر داد و گفت: 
مربی��ان رش��ته هاي تاسیس��ات،برق 
و جوش��کاري جه��ت کمک ب��ه زلزله 
زدگان با هماهنگي مرکز تربیت مربي 
و پژوهش هاي فني و حرفه اي کرج بر 

اس��اس نیاز شهرها و روستاهاي استان 
کرمانش��اه ب��ه این اس��تان جهت رفع 
نیاز ه��اي آنها اعزام خواهند ش��د.مدیر 
کل آم��وزش فني و حرفه اي بوش��هر 
در پایان تصریح کرد: از آنجا که س��ایر 
س��ازمان ها مردم نهاد و دستگاه  اجرایي 

در س��طح کش��ور، مس��وولیت کمک 
رساني به زلزله زدگان استان کرمانشاه 
را ب��ر عهده گرفته اند،از همت و تالش 
دلسوزانه و نوع دوستي مردم استان در 
راس��تاي حمایت از زلزله زدگان غرب 

کشور تقدیر و تشکرمي کنم.        

تجارت-جزیره قشم:عضو منتخب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم به همراه شماري 
از مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت از مراحل تولید سیستم هاي گرمایشي با کاغذ 

کربُن در شرکت "ساتراپ صنعت قشم" بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان منطقه آزاد قشم، علي یدقار در حاشیه این دیدار و در جمع 
خبرنگاران گفت: حرکت فعالیت هاي تولیدي در قشم با حمایت قانوني سازمان منطقه آزاد 
قشم به ویژه در دولت تدبیر و امید رو به رشد و به سمت جلو در حرکت است.وي ادامه داد: تولید 
سیستم گرمایشي این شرکت با سرمایه گذاري مشترک تایو ژاپن )۴۹ درصد( و سرمایه گذار 
ایراني )۵۱ درصد( یکي از ۷۴ واحد صنعتي است که در دوره دولت تدبیر و امید در این منطقه 
راه اندازي ش��ده اس��ت.به گفته عضو منتخب هیات مدیره س��ازمان منطقه آزاد قشم، شرکت 
ساتراپ صنعت قشم مرداد ماه امسال با دریافت مجوز از سازمان منطقه آزاد قشم فعالیت خود 

را در زمینه تولد سیستم گرمایشي با استفاده از کاغذ کربُن آغاز کرده است.
او بیان داشت: این شرکت صنعتي با سرمایه اي افزون بر ۱۵ میلیارد ریال موفق به اشتغالزایي 

مستقیم براي هشت نیروي کار شده است.
یدقار گفت: هم اینک ۱۷۱ ش��رکت صنعتي در دو ش��هرک توال و فجر منطقه آزاد قش��م با 
چهار هزار و ۶۲ نیرو فعالیت مي کنند که تا دهه مبارک فجر امسال تعداد آنها به ۱۸۰ شرکت 
فعال افزایش مي یابد. "کیس��و که آبه" مدیر ژاپني ش��رکت تاپو هم در این بازدید از فعالیت 
مشترک با شرکت ساتراپ صنعت قشم در زمینه تولید صفحات گرما زا با هدف فروش در 
بازار ژاپن ابراز خرسندي کرد. وي گفت: در آینده نزدیک و در نشست با مسئوالن سازمان 
 )Getro( و س��ازمان تجارت جهاني ژاپن )Gica( توس��عه همکاري هاي بین المللي ژاپن
مزایاي حضور شرکت هاي ژاپني براي فعالیت در منطقه آزاد قشم را به آنان معرفي خواهد 
کرد. بنا به این گزارش، شرکت ساتراپ صنعت قشم با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد تولید 
سیس��تم گرما زا با اس��تفاده از کاغذ کربُن را با مش��ارکت ش��رکت تاپو ژاپن در شهرک توالي 
در جزیره قشم آغاز کرده و تاکنون چندین مورد محصوالت تولیدي در قشم به کشور ژاپن 

صادر شده است.
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نقش آفريني تسهيالت 2850 ميليارد ريالي
 بانک صادرات در لرستان

بانک صادرات ايران طي ش��ش 
م��اه اول س��ال ٩٦ در اس��تان 
لرس��تان با اعط��اي بيش از ١٠ 
هزار فقره تس��هيالت به ارزش 
قري��ب ب��ه ٢٨٥٠ ميليارد ريال، 
تاثي��ر جدي در حمايت از توليد، 
افزايش اشتغال، رفع محروميت 
و بهب��ود س��طح معيش��ت م��ردم داش��ته اس��ت. به گ��زارش روابط 
عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک طي ش��ش ماه ابتداي س��ال 
جاري در راستاي عمل به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، رونق توليد و 
اش��تغالزايي و حمايت از اقش��ار آس��يب پذير در بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي، مس��کن اقش��ار ويژه، مش��اغل خانگ��ي، ازدواج جوانان 
وحوادث غير مترقبه اس��تان لرس��تان ١٠ هزار و ٢٨٥ فقره تسهيالت 
نزدي��ک ب��ه ٢٨٥٠ ميلي��ارد ري��ال پرداخ��ت کرده ک��ه از اين ميزان 
واحده��اي اقتص��ادي در حوزه هاي مس��کن، س��اختمان، خدمات، 
بازرگان��ي، کش��اورزي، صنع��ت و مع��دن ب��ا درياف��ت ٦٨٧٦ فقره 
تسهيالت به ارزش بيش از ٢٣٥٥ميليارد ريال، سهم قابل توجهي در 
ميزان اشتغالزايي استان داشته اند. بنا براين گزارش، معرفي شدگان 
کميته امداد حضرت امام خميني )ره( و س��ازمان بهزيس��تي نيز طي 
اين مدت از قريب به ٦٧ ميليارد ريال وام قرض الحس��نه مش��اغل 
خانگي بهره مند ش��ده که در اين چارچوب ٥٢٨ نفر مش��غول به کار 

شده اند.

سفر مدير عامل بيمه البرز
 به مناطق زلزله زده كرمانشاه

مديرعام��ل بيم��ه البرز به 
منظور بازديد از روند ارزيابي 
و پرداخت خسارت به بيمه 
گ��زاران زي��ان دي��ده اين 
ش��رکت در زلزل��ه غ��رب 
کش��ور به استان کرمانشاه 
س��فر ک��رد. به گزارش روزنامه تج��ارت به نقل از روابط عمومي بيمه 
البرز، مديرعامل بيمه البرز در اين س��فر در جلس��ه مش��ترکي با حجت 
االس��الم س��يد محمد علي شهيدي، نماينده ولي فقيه، معاون رييس 
جمهوري و رييس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران و حجت االس��الم 
عس��گري،  رييس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران استان کرمانشاه ديدار 
کرد.  در اين ديدار، گزارش رسيدگي شرکت بيمه البرزبه پرونده هاي 
خس��ارت خانواده معظم ش��هدا و ايثارگراني که در حادثه زلزله غرب 
کشور خسارت ديده اند، ارايه شد. مديرعامل بيمه البرز در اين جلسه 
اظهار داشت: در همين راستا، بيمه البرز در استانهاي کرمانشاه، ايالم 
و کردس��تان ت��ا تاري��خ ١٩ آذر، ده ه��زار و ٣٣٨ مورد پرونده خس��ارت 
تش��کيل داده اس��ت که از اين تعداد، ٩ هزار و ٦١٦ پرونده مربوط به 
خانواده معظم ش��هدا اس��ت. سيد رس��ول تاجدار افزود: تعداد زيادي از 
اين پرونده ها، توسط کارشناسان اعزامي و مستقر بيمه البرز در مناطق 
زلزله زده مورد ارزيابي قرار گرفته و پرداخت خس��ارت ش��روع ش��ده 
اس��ت. وي ابراز اميدواري کرد با پرداخت س��ريع خس��ارت ها، زندگي 
آسيب ديدگان زلزله غرب کشور ساماندهي و به روال عادي بازگردد.

حضور بيمه آسيا 
در نمايشگاه پژوهش ، فنآوري و فن بازار

بيم��ه آس��يا در هجدهمي��ن نمايش��گاه 
دس��تاوردهاي پژوهش ،فنآوري و فن بازار 
حض��ور دارد. ب��ه گزارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومي بيمه آس��يا ، مديران و 
کارشناس��ان بيمه آسيا در غرفه اختصاصي 
اين شرکت در سالن١٠ و در طول برگزاري 
هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش 
،فن��آوري و ف��ن بازارک��ه از ٢٢ تا٢٦آذر س��ال جاري در محل دائمي  
نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود،آماده ارايه خدمات 
و مش��اوره بيمه اي هس��تند. بنابر اين گزارش، حضور بيمه آس��يا به 
عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کش��ور و حائز رتبه اول براي س��ه 
س��ال متوالي در گروه موسس��ات بيمه اي يکصد شرکت برتر کشور 
در نمايش��گاه با دارا بودن ١٠٠ ش��عبه و بيش از ٣٠٠٠نمايندگي در 
سراس��ر کش��ور ، فرصت مغتنمي براي گفت و گو و تعامل صنعت 

بيمه و حوزه پژوهش،فنآوري و فن بازار است.

سرمقاله

سنت نيکوی قرض الحسنه
ادامه از صفحه اول

...بانکداري بدون ربا الزم است اين بانکها عالوه بر تامين مالي کسب 
و کارهاي خرد، از ساير روشهاي تامين مالي از جمله صکوک و تامين 
مالي اجتماعي نيز بهره برداري کنند. امروزه روش��هاي تامين مالي 
خرد براي ارائه خدمات مالي به کليه جامعه هدف امکانپذير نيست 
و در اين ميان بانک هاي قرض الحسنه مي توانند از ساير روشهاي 
تامين مالي از جمله اوراق قرضه اجتماعي، انتشار اوراق قرض الحسنه 
اجتماع��ي، اوراق وق��ف و صکوک)اوراق قرضه اس��المي( و صدور 
کارتهاي اعتباري مبتني بر تسهيالت قرض الحسنه استفاده کنند 
تا با بهره برداري از بسترهاي قانوني فراهم شده، و تزريق نقدينگي 
و افزايش سرمايه بانک به ايفاي نقش موثرتري در اکوسيستم هاي 
اجتماعي و ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي خود بپردازند. بهره برداري 
از تجربه گروه گرامين بنگالدش، بانک تريودوس، برنامه اتحاديه 
اروپا براي توسعه مالي اجتماعي نيز ميتواند در اين زمينه مفيد باشد. 
بان��ک ق��رض الحس��نه مهر به عنوان ي��ک نهاد معتبر و حرفه اي با 
اس��تفاده از نهادهاي فوق و افزايش س��رمايه خود در ايجاد و توس��عه 
کس��ب وکارهاي اجتماعي، نقش موثرتري ايفا خواهد کرد. عالوه 
براوراق قرضه اجتماعي، با توجه به کاهش ريسک اعتباري و ريسک 
نقدينگي که استفاده از ابزار صکوک فراهم ميکند بهره برداري از آن 
امکان ورود بانک قرض الحسنه را به اعطاي تسهيالت کالن نيز 
فراهم خواهد کرد. ارتقاي توانايي بانک براي تغيير ترکيب دارايي هاي 
بان��ک، ايج��اد کان��ال جديد براي تجهيز منابع بانک و ارتقاي حجم 
تامين مالي صورت گرفته از کانال بانک از جمله مزاياي استفاده از 
اين نهاد مالي اس��ت. ارائه صکوک مش��ارکت ترکيبي با امکانپذير 
کردن تامين مالي شرکت هاي دانش بنيان و صکوک سلف موازي 
ارز نيز بعنوان ابزار تنظيم بازار ارز ، ميتواند امکان نقش آفريني موثرتر 
بانک قرض الحسنه مهر در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي)تاب 
آور(و کاه��ش اثر تحريم هاي هوش��مند عليه اي��ران را فراهم کند.   
نوآوري در بهره برداري از کارتهاي اعتباري از جمله صدور کارتهاي 
اعتبار فناوري جهت تسهيل فرآيند تجاري سازي فناوري و توسعه 
توانمندي فناورانه بنگاهها، و کارتهاي اعتباري فرهنگي)کتاب( و 
هنري جهت توسعه و ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي و هنري نيز مي تواند 
منجر به حضور گسترده تر بانک قرض الحسنه مهر ايران شود. اميد 
است اين بانک قرض الحسنه مهر ايران به عنوان سرآمد بانک هاي 
قرض الحس��نه کش��ور و مهترين نهاد تحقق بانکداري بدون ربا، با 
استفاده از ابزارهاي فوق نقشي گسترده تر در تحققي آثار اجتماعي 
قرض دادن از جمله اصالح جامعه، ايجاد الفت و کاهش روح تکاثر 

ورزي ايفا نمايد.

پيشخوان

رييس کل بانک مرکزي گفت: نظام بانکي در راستاي ارتقاي بانک و بيمه
کاراي��ي و بهب��ود عملک��رد خود، نيازمند تحقيق و پژوهش به 

ويژه در حوزه هاي کاربردي است.
 به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي،  ولي اهلل 
سيف در هفتمين مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري 
در بانک مرکزي بيان داش��ت: ضرورت دارد بانک ها عالوه 
بر تکيه بيش��تر بر بخش تحقيق و توس��عه خود، ارتباط خود را 
با س��اير مراکز علمي و پژوهش��ي تقويت کنند تا از اين مس��ير 
بتوانند از پتانس��يل هاي بزرگ مراکز علمي و پژوهش��ي براي 
حل مشکالت مبتالبه و نيز تسريع در توسعه و پيشرفت نظام 

بانکي بهره مند شوند.
س��يف با تاکيد بر نقش و اهميت پژوهش و پژوهش��گران در 
تحقق نظام بانکي مطلوب گفت: امس��ال نيز مانند س��اليان 
گذش��ته، مراس��م هفته پژوهش فرصت مغتمني براي بانک 
مرکزي به شمار مي رود تا در کنار پرداختن به مشغوليت هاي 
اجرايي، با تعيين جهت گيري هاي جديد و نيازمندي هاي نظام 
بانکي در حوزه هاي پژوهشي، از ظرفيت هاي صاحب نظران 

فعال در اين عرصه حداکثر استفاده را ببرد.
ريي��س کل بان��ک مرک��زي با بيان اينک��ه در قرن هاي اخير 
اهميت پژوهش هاي موثر براي ارتقاي س��طح زندگي بيش 
از پيش نمايان ش��ده اس��ت، خاطرنشان کرد: در دوران حاضر 
صاح��ب نظ��ران به اين واقعيت اذعان دارند که بهره مندي از 
پژوهش هاي موثر يکي از اساسي ترين زيرساخت ها براي نيل 
به پيش��رفت و توس��عه همه جانبه يک کشور به شمار مي رود 
و اقتدار و استقالل هر کشوري بر بنياد پژوهش و توليد علم 

در آن کشور استوار است.
سيف تصريح کرد: در حال حاضر بسياري از کشورهاي توسعه 
يافت��ه، حداق��ل ٣ ت��ا ٥ درصد از تولي��د ناخالص داخلي خود را 
ب��ه پژوهش ه��اي مختلف اختصاص مي دهند چرا که صرف 
مناب��ع در اي��ن ح��وزه را نه يک هزينه تش��ريفاتي يا غيرقابل 
اجتناب، بلکه نوعي سرمايه گذاري پرسود براي رفاه بلندمدت 

قلمداد مي کنند.
رييس ش��وراي پول و اعتبار با ذکر اين نکته که متاس��فانه در 
کش��ور ما، عليرغم وجود اش��راف مناس��ب نسبت به اهميت 
مقول��ه پژوه��ش، ارتقاي جايگاه اين حوزه با دش��واري هاي 
س��اختاري و عملکردي فراوان مواجه اس��ت، گفت: در حالي 
که بر اس��اس سياس��ت هاي کلي علم و فناوري که از س��وي 
مقام معظم رهبري ابالغ شده است، بايستي بودجه تحقيق و 
پژوهش تا پايان سال ١۴٠۴ به حداقل ۴ درصد توليد ناخالص 
داخلي افزايش يابد، شاخص سهم اعتبارات پژوهشي از توليد 
ناخالص داخل که يکي از معيارهاي اصلي توسعه در کشورها 
نيز محس��وب مي ش��ود همچنان حدود نيم درصد اس��ت. به 
عبارت ديگر در ايران هنوز فاصله بس��ياري تا محقق ش��دن 
ش��رايط مطلوب وجود دارد و براي جبران اين فاصله بايس��تي 

تالش مضاعفي را به کار گرفت.
به گفته رييس کل بانک مرکزي، بزرگداشت هفته پژوهش 
در اين بانک، تأکيد مجددي بر اين نکته است که حوزه پولي 
و بانکي ش��رايطي مغتنم را براي بهره مندي از دانش و توان 
علمي دانش آموخت��گان و متخصصي��ن حوزه هاي مختلف از 
فني و مهندسي تا جامعه شناسي، حسابداري، اقتصاد و نظاير 
آن فراهم آورده و نظام بانکي بر آن است که محيطي مستعد 
را براي جذب ايده هاي نوآورانه، تقويت خالقيت هاي فکري 
و به کارگيري دانش در پيشرفت و توسعه حوزه پولي و بانکي 

کشور مهيا کند.
ريي��س کل بان��ک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه در دهه هاي 
اخير فرآيندها و تعامالت پولي، مالي و بانکي در سطح جهاني 
توسعه و پيشرفت شتاباني را تجربه کرده است، گفت: حجم 
ب��االي م��راودات مالي و جريان وس��يع و پرحجم نقل وانتقال 
منابع و اطالعات در سطح ملي و بين المللي در بستر نرم افزاري 
نهاده��اي مال��ي و امکان��ات پرداخ��ت الکترونيکي، جابه جا 
مي شود. همچنين طيف متنوع ابزارهاي پرداخت و نگهداري 
دارايي با درجه نقدپذيري گوناگون و ارائه انواع خدمات بانکي 
ديجيتال بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي، ابعاد جديدي به 

بانکداري بين المللي اضافه کرده است.
س��يف، ثبات مديريت در نظام بانکي را زمينه به ثمرنشس��تن 

نتاي��ج پژوهش ه��ا و تحقيق��ات در هر حوزه اي از جمله حوزه 
پول��ي و بانکي دانس��ت و گف��ت: هدايت  بخش پژوهش هاي 
نظ��ام پول��ي و بانکي نيازمن��د حدي از ثبات در مديريت نظام 
بانکي است. قدر مسلم آن است که تغييرات مکرر در اهداف 
و رويکردهاي تحقيقاتي، به جريان و مس��ير واحد تحقيقات 
کاربردي اين نظام آس��يب جدي وارد مي س��ازد و بايد تا حد 

امکان از آن جلوگيري به عمل آورد.
ريي��س کل بان��ک مرک��زي، ب��ا بي��ان اينکه دول��ت تدبير و 
امي��د و بان��ک مرک��زي در امر سياس��تگذاري، خود را متعهد 
ب��ه بهره ب��رداري از يافته هاي علمي و کارشناس��ي مي داند، 
گف��ت: اص��الح و ارتقاي نظام بانکي، از مهمترين محورهاي 
پژوهش��ي اس��ت. با وجود گام هاي بزرگي که در س��ال هاي 
اخي��ر در راس��تاي اص��الح نظام بانکي صورت گرفته اس��ت، 
نظام بانکي کشور همچنان با مشکالت بزرگي هم در زمينه 
ساختاري و هم در زمينه عملياتي دست و پنجه نرم مي کند. 
يکي از مهمترين مشکالت جاري نظام بانکي کشور مطالبات 
غيرجاري است که زمينه مشکالت ديگري همچون کاهش 
نقدش��وندگي دارايي ه��اي نظ��ام بانک��ي و در نتيجه کاهش 
 ت��وان تس��هيالت ده��ي بانک ها ب��ه بخش تولي��د را ايجاد 

مي کند.
وي، ارتقاي سازوکار مديريت نظام ارزي را اولويت پژوهش 
ديگ��ر خواند و خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه ب��ا آغاز به کار 
دولت يازدهم و حاکم شدن رويکرد جديد در بانک مرکزي، 
مجموعه اي از اقدامات و سياس��ت هاي موثر براي مديريت 
بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است که در نتيجه اين اقدامات 
پس از تالطم ارزي سال هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ فضايي توام با 

آرامش نسبي بر بازار ارز حکم فرما شده است.
 با وجود گام هاي بزرگي که در س��ال هاي اخير در راس��تاي 
اص��الح نظام مديريت ارزي صورت گرفته اس��ت، همچنان 
مديريت نظام ارزي کش��ور با مس��ائل مهمي از جمله احياي 
نظ��ام ت��ک نرخي ارز و حف��ظ پايدار آن، حفظ ثبات بلندمدت 
ب��ازار ارز و اجتن��اب از ب��روز تالط��م ارزي در آين��ده، ايجاد و 
گس��ترش ابزارهاي کافي براي پوشش ريسک ارزي فعاالن 
اقتصادي و ارتقاي س��ازوکارهاي الزم براي تس��هيل نقل و 
انتقال منابع ارزي روبروست. بنابراين موضوع اصالح و ارتقاي 
نظام ارزي يکي ديگر از اولويت هاي پژوهش هاي کاربردي 
است تا بر اساس آن بتوان به تصميم سازي صحيح در حوزه 

ارزي دست يافت.
 رييس کل بانک مرکزي در پايان از تالشگران عرصه پژوهش 
در حوزه پول و بانک که پژوهش��کده پولي و بانکي در رأس 
همه قرار دارد، تش��کر و قدرداني کرد و گفت: پژوهش��کده 
در حال حاضر در حال اجراي طرح هاي پژوهش��ي مهمي در 

راستاي تأمين نيازهاي پژوهشي بانک مرکزي و بانک هاي 
کش��ور در حوزه هاي پولي، مالي، ارزي و بانکداري اس��ت که 
مس��لمًا دستاوردهاي اين پژوهش ها براي نهادهاي مسئول، 
در تصميم سازي و حل مشکالت نظام بانکي و اقتصاد کشور 
مفيد خواهد بود. همچنين از همه پژوهشگران فعال در عرصه 
پولي و بانکي در بانک مرکزي، نظام بانکي، دانشگاه ها و مراکز 
پژوهش��ي به ويژه همه عزيزاني که به عنوان پژوهش��گران 
برگزيده حوزه پول و بانک در هفته پژوهش انتخاب شدند و 
دستاوردهاي پژوهشي آنان راهنماي نهادهاي سياستگذاري 

در نظام بانکي است، تشکر مي کنم.

عل�ي ديواندري: ارتقاي هم افزايي هاي علمي در ش�بکه  ���
بانکي

ريي��س پژوهش��کده پولي و بانکي گف��ت: افزايش تعامالت 
پژوهش��کده پولي و بانکي با ش��بکه بانکي در سال هاي اخير 
گواه��ي ب��ر عزم راس��خ اين مجموعه براي حل مش��کالت 
پژوهش��ي و ارتق��اي هم افزايي هاي علمي در ش��بکه بانکي 

است.
ب��ه گزارش روابط عمومي پژوهش��کده پول��ي و بانکي، علي 
ديواندري در مراس��م بزرگداش��ت هفته پژوهش و فناوري که 
ب��ا حض��ور ريي��س کل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي و 
مديران عامل بانک ها برگزار ش��د، اظهارداش��ت: امروزه بر 
کس��ي پوش��يده نيست که توليد ثروت و بهبود وضع زندگي و 
رفاه عمومي، مرهون مطالعه و پژوهش نخبگان، دانشمندان، 
محققان و فناوران دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقيقاتي 
است و بدون استثنا در تمام کشورهاي دنيا، ترويج فرهنگ و 
ارتقاي شأن و جايگاه پژوهش و فناوري و فعاالن اين حوزه 
به يکي از مهم ترين اهداف سياس��ت گذاري در حوزه علم و 

فناوري تبديل شده است. 
 وي با بيان اينکه کشورهاي دنيا مي کوشند تا با فراهم کردن 
س��اختارهاي انگيزشي مناس��ب و نيز ترغيب پژوهشگران و 
فناوران کش��ور به توليد بيش��تر علم و فناوري، رش��د پايدار 
رف��اه اجتماع��ي را براي جامعه تضمين کنن��د، افزود: در اين 
راه بسترس��ازي براي تجاري س��ازي يافته هاي پژوهش��ي و 
فناوري هاي توسعه يافته در مراکز پژوهشي يکي از مهم ترين 
اولويت هاي سياس��ت گذاران به ش��مار مي رود. عالوه بر اين 
استقرار ارتباط وثيق ميان پژوهشگران و فناوران و خريداران 
دستاوردها و تکميل حلقه هاي مفقود ارتباط موثر دانشگاه و 
جامعه يکي ديگر از محورهاي غيرقابل چشم پوش��ي در اين 

حوزه به شمار مي رود.
رييس پژوهشکده پولي و بانکي تصريح کرد: هفته پژوهش 
و فناوري، در حقيقت نمادي از اهميت اين حوزه در س��اختار 

تصميم گيري ايران به ش��مار مي رود و فرصت مغتنمي براي 
توج��ه و تمرک��ز ب��ر ابعاد مختلف امر پژوه��ش و فناوري در 
کشور فراهم مي آورد تا همه ذينفعان ضمن اطالع از روندها 
و وضعيت موجود در کش��ور، براي آينده برنامه ريزي کرده و 

اقدامات بهتر و مهم تري را در دستور کار خود قرار دهند. 
وي ادامه داد: انتشار عملکرد مطالعاتي و تحقيقاتي دانشگاه ها، 
مؤسسات پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي، تشويق و تقدير از 
پژوهشگران، فناوران و پژوهشياران و نيز ارزيابي فعاليت هاي 
پژوهش��ي و فناوري يکساله دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي، 
مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري و دستگاه هاي اجرايي 
از جمله فعاليت هاي اين هفته به ش��مار مي رود که با هدف 
افزايش حساس��يت و توجه مديران به فعاليت هاي پژوهش��ي 
و فناوري، شناخت چالش هاي پيش رو، آگاهي از روش هاي 
ارتقا هم افزايي ميان تالش هاي پژوهش��گرانه و نيز تقويت 
روحيه و فرهنگ پژوهش محوري در دس��تور کار دانشگاه ها، 

پژوهشکده ها و مراکز تحقيقاتي قرار مي گيرد.
ديواندري خاطرنشان کرد: هفتمين مراسم بزرگداشت هفته 
پژوهش و فناوري فرصت مغتنمي است تا با مرور عملکردها 
در سال هاي گذشته و تقدير از آثار برتر و پژوهشگران برگزيده 
حوزه پول و بانک، تعهد ديرين نظام بانکي بر اجرايي کردن 
اقتصاد دانش بنيان در ايران اس��المي، مورد تاکيد مجدد قرار 
بگيرد و با شناخت ضعف ها و چالش هاي پيش رو، رويکردهاي 

آتي براي فائق آمدن بر اين مشکالت مرور شود.
وي تصريح کرد: پژوهش��کده پولي و بانکي به عنوان بازوي 
پژوهش��ي بانک مرک��زي جمهوري اس��المي ايران يکي از 
نهادهاي��ي اس��ت که تالش مي کند ب��ا تکيه بر ظرفيت هاي 
نيروهاي انس��اني مس��تعد و کارآمد خود، نقش��ي بسزا در ارائه 
پژوهش هاي موثر و روزآمد در نظام بانکي کشور داشته باشد 
 و ارتق��اي سياس��ت گذاري ها در ح��وزه پ��ول و بانک را دنبال 

کند. 
ريي��س پژوهش��کده پول��ي و بانکي اف��زود: در اين بين توجه 
ب��ه فراه��م آوردن پژوهش هاي کيفي ناظر بر نيازمندي هاي 
تحقيقاتي بانک مرکزي به عنوان سياس��ت گذار پولي و ناظر 
بانکي يکي از محوري ترين وظايف اين مجموعه به ش��مار 
م��ي رود و خوش��بختانه در س��ال هاي اخير ب��ا حمايت هاي 
راهگشاي رئيس کل محترم بانک مرکزي جناب آقاي دکتر 
سيف و نيز قائم مقام محترم بانک مرکزي جناب آقاي دکتر 
کميجاني فصل جديدي در نقش آفريني پژوهشکده در حوزه 

پولي و بانکي آغاز شده است.
ديواندري ادامه داد: پژوهشکده پولي و بانکي همچنين توجه 
به نيازهاي تحقيقاتي و آموزش��ي ش��بکه بانکي و نيز تالش 
ب��راي تطاب��ق عمليات بانکي ايران با روزآمدترين روش هاي 
بين المللي را يکي ديگر از رس��الت هاي خود قلمداد مي کند. 
افزايش تعامالت آموزش��ي و پژوهش��ي پژوهش��کده پولي 
و بانکي با ش��بکه بانکي در س��ال هاي اخير گواهي بر عزم 
راس��خ اين مجموعه براي حل مش��کالت پژوهشي و ارتقاي 

هم افزايي هاي علمي در شبکه بانکي است.
 ريي��س پژوهش��کده پولي و بانکي با اش��اره ب��ه تغيير برخي 
رويکردهاي پژوهشکده افزود: تغيير جهت گيري تحقيقات از 
آکادميک به کاربردي، ورود به طرح هاي ملي و ايفاي نقش 
در حل مش��کالت نظام بانکي، افزايش ارتباط با بانک هاي 
تجاري و تخصصي، افزايش ارتباط با قشر جوان و نخبه نظام 
بانکي و ترويج دستاوردهاي نظام بانکي از کانال هاي مختلف 

از برنامه هاي پژوهشکده است.
ديوان��دري گف��ت: نظام بانکي کش��ور امروز وارد فاز و مرحله 
اي ش��ده اس��ت که بايد با علم، تخصص و به طور حرفه اي 
اداره ش��ود. وي افزود: براي گذر از عدم تعادل هايي که امروز 
در نظام بانکي ما ديده مي شود، راهي جز تمسک و توسل به 

روش هاي علمي سراغ نداريم.
وي تش��کيل ش��بکه خبري اقتصاد و بانک ايران )ايبِنا( را از 
ديگر اقدامات موثر پژوهشکده پولي و بانکي نام برد و افزود: 
اين رسانه تبديل به منعبي خوب براي ساير رسانه شده است 
و انتش��ار اخب��ار، تحليل روز، گ��زارش و مفاهيم اقتصادي در 
زمينه پول و بانک از اقدامات اين رسانه است که مکمل ساير 

رسانه هاي پولي فعال در کشور ما است.

رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد؛

لزوم اصالح و ارتقاي نظام بانکي

تشريح يک دهه فعاليت بانک قرض الحسنه مهرايران 

نشست مدير عامل بانک کشاورزي با مديرعامل موسسه بين المللي تاک 

بانک مهر اقتصاد برنده کاپ خالقيت شد

دکترابراهيمي: شبکه بانکي کشور در مرکز تهاجمات دشمنان به اقتصاد ايران

مدير روابط عمومي بانک شهر در ميان برترين هاي روابط عمومي کشور

دکتر مرتضي ش��هيدزاده 
رئيس هيات مديره و مدير 
عامل بانک کش��اورزي و 
مهندس بهمن منصوري 
مديرعامل موسس��ه بين 
المللي تاک، طي نشستي 
به بررسي پيشرفت برنامه 

تامين مالي خرد با رويکرد بانکداري پيوندي و راهکارهاي 
گسترش آن پرداختند.

به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي، در اين جلسه که 
روز يکشنبه ١٩ آذر ماه ١٣٩٦ در ساختمان مرکزي بانک 
کشاورزي برگزار شد، مديرعامل موسسه بين المللي تاک 
ضمن ارائه س��وابق عملکردي و گزارش پيشرفت برنامه 
تامين مالي خرد - که با حمايت صندوق بين المللي توسعه 
کش��اورزي سازمان ملل متحد )ايفاد( و بانک کشاورزي 
از س��ال ١٣٨٢ آغاز ش��ده اس��ت- از همکاري و حمايت 

بانک کشاورزي قدرداني 
ک��رد و اظهار داش��ت در 
سال هاي اخير و در زمان 
مديريت دکتر شهيدزاده 
حمايت بانک کشاورزي 
از اي��ن برنامه به اوج خود 
رس��يده اس��ت. بر اساس 
اين گزارش، برنامه تامين مالي خرد با رويکرد بانکداري 
پيوندي تاکنون در ٢١ استان کشور عملياتي شده و طي 
آن ٣ هزار گروه خوديار با ٥٠ هزار نفر عضو تشکيل شده 
است و بانک کشاورزي در راستاي اهداف اين پروژه بين 
الملل��ي ک��ه مهم ترين آن ها توانمندس��ازي، فقر زدايي، 
اشتغال زايي، کاهش نرخ مهاجرت به شهرها، بانک پذير 
کردن روستائيان و رونق اقتصادي اقشار کم درآمد بوده 
است، ٢٢١٨ فقره تسهيالت بانکي به مبلغ ٦٠١ ميليارد 

ريال به گروه هاي خوديار پرداخت کرده است.

دکترابراهيمي مديرعام��ل بانک انص��ار با ارايه 
مقاله »بحران هاي مالي خودساخته« در همايش 
»تبيين ابعاد تهاجم اقتصادي عليه ملت ايران« 
که در دانش��گاه جامع امام حسين)عليه السالم( 
باحض��ور دکترمحس��ن رضاي��ي دبيرمجم��ع 
تش��خيص مصلحت، س��ردار جالل��ي رييس 
س��ازمان پدافندغيرعامل، س��ردار دکترحسني 
آهنگر رييس دانش��گاه جامع امام حسين)عليه 
السالم( برگزارشد، ضمن آسيب شناسي داليل 

ناکارآمدي ش��بکه بانکي کش��ور راهکارهاي برون رفت از ش��رايط 
کنون��ي را در راس��تاي تحق��ق اقتصادمقاومتي بيان کرد. مديرعامل 
بانک انصار گفت: ش��بکه بانکي کش��ور در مرکز تهاجمات اقتصادي 
آمري��کا و کش��ورهاي همس��وي آن ق��راردارد و باتوجه به فرمايش 
مقام معظم رهبري امام خامنه اي )مدظله العالي( مبني بر ايفاي نقش 
بانکها در اجراي سياس��تهاي اقتصادمقاومتي و وابس��تگي بيش از 
٨٠درصدي تأمين مالي پروژه هاي اقتصادي به بانکها، ريل گذاري 

اين ش��بکه براي تحقق اهداف اقتصادمقاومتي 
بايد اولويت نخست نظام اقتصادي کشور باشد. 
بانک انصار و ديگر بانکهاي کش��ور، درعرصه 
اقتصاد مقاومتي و مقابله جنگ اقتصادي عليه 
ايران ؛ پش��تيباني مقاومتي و اس��تحکام دروني 
را دو راهبرد اساسي در اين راستا قلمداد کرد و 
با تشريح بند ٢٢ سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
تاکي��د ک��رد تحقق و اجراي اي��ن دو راهبرد در 
حوزه هاي بانکداري داخلي و بين المللي امري 

ضروري و اجتناب ناپذيراست .
وي گف��ت: درحال��ي که ترکيب درآمدي بانک هاي کش��ور در حوزه 
واس��طه گري مال��ي، درآمدغيرمش��اع و خدم��ات ، ب��ه علت غفلت 
بانکه��ا در مديري��ت هزينه ه��اي عملياتي و درآم��د کارمزدي دچار 
نارس��ايي هاي ش��ديد و بحران س��از اس��ت، ضرورت هماهنگي و 
 همگرايي بيشتر شبکه بانکي و به دور از هرگونه رقابت ناسالم را بيشتر

 مي کند .

رواب��ط عمومي بان��ک مهر اقتصاد 
موف��ق به درياف��ت کاپ خالقيت 
از چهاردهمي��ن کنفران��س بي��ن 
المللي روابط عمومي ايران ش��د. به 
گ��زارش رواب��ط عمومي بانک مهر 
اقتص��اد، در اي��ن کنفران��س که با 
موض��وع خالقيت، نوآوري و تمايز 

با حضور اساتيد، مديران و کارشناسان روابط عمومي در مرکز 
همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد براي اولين بار 
»کاپ خالقيت« به ١٠ روابط عمومي برتر اهدا شد که روابط 
عمومي بانک مهر اقتصاد نيز با ارائه سند راهبردي ارتباطي بانک 
در ميان برترين ها قرار گرفت. همچنين در اين کنفرنس س��ه 

مقاله برتر در حوزه روابط عمومي نيز 
معرفي شدند که تنديس مقاله سوم 
ب��ه روابط عمومي بانک مهر اقتصاد 

رسيد.
 ب��ر اس��اس اين گ��زارش در آيين  
افتتاحي��ه چهاردهمي��ن کنفرانس 
بين المللي روابط عمومي ايران از دو 
کت��اب علمي ب��ا عنوان »روابط عمومي دانش  محور و مديريت 
محتوا« و »استانداردهاي روابط عمومي جلد سوم« رونمايي شد 
که اين کتب حاوي فرآيندهاي مديريتي است و بخشي از آن 
براي نخستين بار به راهنماهاي حوزه روابط عمومي که توسط 

انجمن خبرگان روابط عمومي طراحي شده پرداخته است.

مدي��ر مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک 
ش��هر ب��ه عن��وان برگزي��ده چهاردهمي��ن 
کنفران��س بين المللي رواب��ط عمومي ايران 

معرفي و " کاپ خالقيت" را دريافت کرد.
ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و رواب��ط 
عمومي بانک شهر، در چهاردهمين کنفرانس 
بين الملل��ي روابط عمومي ايران که با حضور 
جمع��ي از مس��ئوالن ، مديران کش��وري و 
پيشکس��وتان حوزه رواب��ط عمومي در مرکز 
همايش هاي بين المللي صداوس��يما برگزار 
ش��د، دکترحميدرض��ا عظيمي مدي��ر مرکز 
ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، به دليل 

ارائه پيشنهادات خالقانه و ابتکار در عملکرد، 
در مي��ان برترين هاي روابط عمومي کش��ور 
 ق��رار گرف��ت و" کاپ خالقي��ت" را دريافت

 کرد.
چهاردهمي��ن کنفران��س بين المللي روابط 
عمومي اي��ران )ICPR١٣٩٦( ب��ه منظ��ور 
برقراري ارتباط بين سياس��تگذاران، مديران 
اجراي��ي، بهره ب��رداران، محققان، مديران و 
کارگزاران روابط عمومي و نيز تبيين اهميت 
»رواب��ط عمومي خ��الق و ن��وآور« در تعالي 
روابط عمومي کش��ور با محوريت »خالقيت، 

نوآوري و تمايز« برگزار شد.

هماي��ش ي��ک دهه فعاليت پرثمر، موف��ق و مؤثر بانک قرض 
الحسنه مهر ايران با حضور مسؤوالن ارشد کشور، جناب آقاي 
دکتر سيف، رييس کل محترم بانک مرکزي، جناب آقاي دکتر 
ربيعي، وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سرکار خانم دکتر 
ابتکار، معاون محترم رييس جمهور در امور زنان و خانواده، جناب 
آقاي دکتر پورابراهيمي، رييس محترم کميس��يون اقتصادي و 
جناب آقاي دکتر عزيزي، رييس محترم کميس��يون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي، نمايندگان محترم مجلس شوراي 
اس��المي، مديران محترم اس��بق بانک و جمع گس��ترده اي از 
مشتريان وفادار بانک قرض الحسنه مهر ايران برگزار گرديد.

دکتر اکبري گفت: بانک قرض الحس��نه مهر ايران با چش��م 
انداز "تالش براي توس��عه رفاه اجتماعي و دس��تيابي به جامعه 
توس��عه يافته" برنامه هايي در طول س��الهاي گذش��ته در حوزه 
مسئوليتهاي اجتماعي بعمل آورده است که تماما مورد استقبال 

نهادي مرتبط قرار گرفته است. 
- پرداخت ٩٥٠٠ فقره تسهيالت قرض الحسنه به ارزش بيش 
از ١٢٠٠ ميليارد ريال به مددجويان کميته امداد امام خميني )ره( 
و -پرداخت ٥٠٠٠ فقره تسهيالت قرض الحسنه به ارزش بيش 
از ٥٠٠ ميليارد ريالبه مددجويان س��ازمان بهزيس��تي- پرداخت 
٣٣٠٠٠ فقره تس��هيالت اش��تغال و کارآفريني با مبلغ ٣٠٠٠ 
ميلي��ارد ري��ال ب��ا هدف تقويت توليد مل��ي- اختصاص ٣٠٠٠ 
تس��هيالت قرض الحس��نه به اسيب ديدگانه زلزله غرب کشور 
و تقبل بازس��ازي س��ه مدرس��ه و سه خانه بهداشت روستايي - 
مش��ارکت ٢٥ ميليارد ريالي در س��اخت بيمارس��تان ٣٠٠ تخت 
خوابه بيماران اعصاب و روان - تهيه و توزيع بيش از ٣٠٠ هزار 
قلم وس��ايل آموزش��ي و بهداشتي به ارزش ١٥ ميليارد ريال در 
بين دانش آموزان مناطق محروم١١ استان کشور- مشارکت در 
آزاد سازي زندانيان جرائم غير عمد و حمايت از اشتغال آنها از 

طريق پرداخت تسهيالت قرض الحسنه - مشارکت در فروش 
انشعاب آب و فاضالب 

وي گفت: بانک قرض الحسنه مهر ايران با هدف افزايش توان 
اقتصادي و توانمندس��ازي اقش��ارمختلف جامعه چند رويکرد را 

در الويت برنامه هاي آينده خود قرار داده است: 
١- تغيير استراتژي بانک از وام هاي مصرفي به سمت تسهيالت 
اش��تغال زايي ٢- توس��عه طرح هاي تسهيالتي قرض الحسنه. 
٣- توس��عه و مش��ارکت در برنامه هاي مس��ؤوليت اجتماعي . 
۴- گس��ترش خدمت رس��اني به روستاها و مناطق پرجمعيت . 

٥- استفاده از ساير روشهاي تامين مالي 
وي در خص��وص دو ط��رح جدي��د بانک گفت:در طرح اندوخته 
خانواده مهر ايران با هدف جذب و حمايت از صندوق هاي قرض 
الحس��نه خانوادگي و تش��ويق عموم مردم به مشارکت و سهيم 
ش��دن در امر قرض الحس��نه، اعضاي هر صندوق مي توانند با 

تجميع منابع پولي خود در بانک قرض الحسنه مهر ايران با بر 
برخورداري از حمايت مالي اين بانک، براي افزايش تعداد و يا 
مبلغ تسهيالت پرداختي به اعضاي خود بهره مند شوند.درطرح 
اندوخت��ه بان��وان مهر اي��ران ، به منظور رضايت مندي و ارزش 
آفريني بيشتر براي جامعه بانوان کشور از طريق افتتاح حساب 
و پس انداز ماهيانه، به دو گروه بانوان سرپرست خانوار و ساير 
بانوان، تس��هيالت قرض الحس��نه اعطا مي کند. در مرحله اول 
اين طرح براي بانوان سرپرس��ت خانوار بودجه اي بالغ بر يک 

ميليارد ريال تخصيص يافته است.
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93/5درصد؛ سهم جاده از بار 
در سال ۹۴ در ايران 25 میلیون و ۷۸۴ هزار سفر باری توسط 
۳5۳ هزار و ۴۱۷ دس��تگاه کامیون انجام ش��د که 2۸ درصد آن 

درون استانی و ۷2 درصد نیز برون استانی بوده است.
در اين راس��تا مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی درباره 
وضعیت حمل و نقل عمومی بار از طريق جاده ای اعالم کرد: 
در سال ۹۴ کل بار کشور 5۴۳.۶ میلیون تن بود که ۹۳.5درصد 
آن از طريق جاده ای جابه جا ش��د و س��هم حمل و نقل ريلی نیز 

تنها  ۶.5 درصد بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، 5۰۸ میلیون تن 
از کاالهای محموله از طريق جاده ها منتقل شد که ۷۰.۹ درصد 
آن معادل ۳۶۰ میلیون تن بار دارای بارنامه بوده و نزديک به ۳۰ 
درصد را نیز حمل و نقل عمومی بدون بارنامه جابه جا کرده است؛ 
به عبارت ديگر حدود يک سوم کاالی کشور از طريق بنگاه های 
باربری سنتی و خارج از نظارت سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای بوده اس��ت. جابه جايی های بدون اس��تفاده از بارنامه 
عمومًا در بنگاه های باربری )گاراژهای سابق( که کماکان فعال 
هس��تند انجام می گیرد. باربری هايی که در پايانه های کاالی 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مس��تقر نیستند و خود 
رأس��ًا به جابه جايی کاال اقدام می کنند. همچنین س��هم بخش 
خصوصی ۹2 درصد بوده و نزديک به ۸ درصد مابقی را بخش 
تعاونی جابه جا کرده است سهم دولت در نقل و انتقال بار بسیار 
ناچیز بوده است. از سوی ديگر متوسط میانگین عمر کامیون ها 
در ايران در اين س��ال ۱۶.۱ س��ال برآورد می شود. اين در حالی 
اس��ت که میانگین عمر مفید ناوگان جاده ای در کش��ورهای 
توس��عه يافته 5 س��ال اس��ت که نشان دهنده به شدت فرسوده 
بودن ناوگان خودروی سنگین باری در ايران است. ۸2.2 درصد 
کامیون های موجود در ايران خود مالکی )ملکی راننده( هستند 
و تنها ۴.2 درصد به صورت ملکی شرکت يا مؤسسات باربری 
و همچنین ش��راکتی میان راننده و مالک محس��وب می شوند. 
به گونه ای که س��هم ناچیز ش��رکت ها و موسس��ات باربری در 
مالکیت کامیون ها نشان دهنده وجود مشکالت متعدد در ايجاد 
ش��رکت های مس��ئولیت پذير و شناسنامه دار است. يکی ديگر 
از نکات نگران کننده میانگین س��فر هر دس��تگاه کامیون در 
طول س��ال اس��ت. بر اساس اعالم مرکز پژوهش هاي مجلس، 
میانگین سفر هر دستگاه کامیون در طول يک سال )۳۶5 روز( 
تنها ۷۳ سفر در سال ۹۴ و ۶5 سفر در سال ۹۳ است که نشان 
دهنده خواب باالی کامیون ها و انتظار بیش از حد آن ها برای 
دريافت نوبت سفر است. اين موضوع به پايین بودن بهره وری 
کامیون ها در ايران دامن می زند؛ اين در حالی است که متوسط 
عملک��رد م��ورد انتظ��ار برای هر کامیون با توجه به حجم بار در 

کشور 2۰۰ سفر در سال است.

اعمال تغیرات در الیحه دولت 
درباره اخذ عوارض خروج از کشور

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس، از اعمال تغییرات در 
بخش افزايش اخذ عوارض خروج از کش��ور در اليحه بودجه 

سال ۹۷ خبر داد.
رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره 
به افزايش سه برابری عوارض خروج از کشور در اليحه بودجه 
سال ۹۷، گفت: مجلس در بخش اخذ عوارض در اليحه بودجه 
س��ال ۹۷ نظر دولت را تصويب نمی کند و تغییراتی در اليحه 
اعمال خواهد کرد. س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اينکه افزايش عوارض خروج از کشور 
مزايا و معايبی دارد، افزود: از معايب افزايش عوارض خروج از 
کشور اين بوده که برخی افراد سفر کاری زيادی در حوزه حمايت 
از تولید و واردات مواد اولیه برای تولید دارند، همچنین تجار و 

بازرگانان سفر زيادی دارند که اين رقم زياد است.
وی با تاکید بر اينکه بايد در اخذ عوارض بین گروه های مختلف 
تفکی��ک ص��ورت گیرد، ادامه داد: با اين اخذ عوارض کس��انی 
ک��ه کارت بازرگان��ی دارند و صادرکنندگان که در اين وضعیت 
تحريم ها تولید صادرات محور دارند برای هر بار خروج از کشور 
باي��د مالی��ات زي��ادی پرداخت کنند، لذا مجلس با اين بخش از 
اليحه بودجه س��ال ۹۷ موافقت نمی کند و اصالحاتی در اين 
بخش اعمال می ش��ود. افزايش اخذ عوارض بار روانی بر روی 
سفرهای کاری دارد، لذا مجلس تغییرات الزم را اعمال می کند 
و سفرهای زيارتی، تجار و صادرکنندگان، تفريحی و توريستی 

بايد از يکديگر تفکیک شود.

پيشخوان

راه و مسکن

گروه راه و مسكن: صبح روز يکشنبه ) ۱۹ آذرماه ۹۶( حسن روحاني 
اليحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تقديم مجلس شوراي اسالمي کرد 
که براساس آن رقم بودجه پیشنهادي در بخش مسکن نسبت به سال 
جاري تغییري نداش��ته اس��ت.ريیس جمهور در جريان تقديم اليحه 
بودجه س��ال ۹۷ به مجلس ش��وراي اس��المي بار ديگر مسکن مهر را 
مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که اين طرح از جیب فقرا درس��ت 
شد، زيرا پايه پولي را افزايش داد و تورم ۴5 درصدي ايجاد کرد. اگر 
برويم در بیاباني ۳۰ - ۴۰ کیلومتر بیرون از ش��هر زمین صافي پیدا 
کنیم و برجي را باال ببريم اين ابتداي مش��کل اس��ت، زيرا جاده، آب، 
برق، گاز، مدرسه، کالنتري و ... اين مسکن کجاست؟ يک خطاي ما 
اين بود که در دولت هاي گذشته رفتند بیابان ها را تبديل به مسکن 
کنند در حالي که مس��کن در وس��ط ش��هرها جا دارد. در قلب تهران 
س��اختمان هاي کوچکي وجود دارد که با يک زلزله ويران مي ش��ود و 
در تمام کالنشهرها همین گونه است، لذا بايد يک محله را برعهده 
بگیريم و در آن محله مس��کن مناس��ب بس��ازيم به عبارتي خانه ها را 
خراب کرده و يک فضاي باز جديد به وجود آوريم. اجراي اين طرح 
نیاز به بودجه ندارد و نیازي نیست در صندوق توسعه ملي يا در پايه 
پولي و بانک مرکزي دس��ت درازي کنیم. بحث اين اس��ت که بايد 
مسکن را به طور صحیح بسازيم، ما نیازي به پول بانک مرکزي نداريم 
بلکه يک س��رمايه دار مي آيد و زمین را در اختیارش مي گذاريم او دو 
برابر مسکن آن محله را مي سازد مسکن صاحبان خانه ها را به آن ها 
مي دهد و آنچه مي ماند را به عنوان حق الزحمه و سود خود برداشت 
مي کند. همچنین رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي به تخصیص تسهیالت ارزان قیمت به خانه 
اولي ها و بافت هاي فرسوده و حاشیه نشینان تاکید کرد و گفت: يکي 
از قدم هاي مهم براي اش��تغال اين اس��ت که س��االنه 2۰۰ هزار واحد 
مسکوني با تسهیالت جديد ساخته شود، البته دولت سازنده نیست، 
بلکه ناظر اس��ت يعني مردم و ش��رکت هاي س��اخت و ساز واحدهاي 
مس��کوني را مي س��ازند.بدون شک مهم ترين اولويت دولت در بحث 
تامین مسکن به نوسازي و بهسازي بافت هاي ناکارآمد مربوط مي شود 
که پروژه اي بسیار بزرگ و هزينه بر خواهد بود. در اين شرايط به نظر 
مي رس��د بحث نوس��ازي و بهس��ازي بافت هاي ناکارآمد تنها نیاز به 
مديريت يکپارچه و هدفمند دارد تا سرمايه هاي بخش خصوصي در 
اين جهت سوق پیدا کند. اما اين گفته ريیس جمهور مبني براينکه 
نوسازي بافت هاي فرسوده باعث افزايش پايه پولي کشور نمي شود 
مورد نقد بسیاري از کارشناسان ارشد اقتصاد مسکن قرار گرفت. به گفته 
برخي کارشناسان اقتصادي، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده 

بدون افزايش پايه پولي امکان پذير نیست، زيرا براي ساخت مسکن 
بايد کارخانه هاي تولید کننده مواد اولیه براي س��اخت و س��از با تمام 
ظرفیت خود فعال شوند که اين خود باعث افزايش پايه پولي کشور 
خواهد ش��د. همچنین براي فروش واحدهاي مس��کوني ساخته شده 
در بافت هاي فرسوده بايد به خريداران که بدون شک اقشار ضعیف 
جامعه هستند تسهیالت داده شود که تخصیص اين حجم تسهیالت 
باعث استقراض بانک ها از بانک مرکزي و با دنبال آن افزايش پايه 

پولي کشور خواهد شد.
��� عدم اختصاص ريالي در بودجه به طرح مسكن اجتماعي

شايان ذکر است که زماني که دولت يازدهم در سال ۹2 روي کارآمد، 
دول��ت تدبی��ر و امی��د بعد از اثرات مخربي که مس��کن مهر بر اقتصاد 
کالن گذاشت، تصمیم گرفت که از دخالت مستقیم در تولید مسکن 
امتناع کند، لذا طرح نوس��ازي و بهس��ازي بافت هاي فرسوده و طرح 
مسکن اجتماعي را ارائه داد که اين دو طرح دولت در بخش مسکن 
همچنان با معضل کمبود منابع مالي مواجه است که در اليحه بودجه 
سال ۹۷ هم رقم پیشنهادي دولت براي بخش مسکن افزايش پیدا 
نکرده است.به عبارت ساده تر تا امروز اجراي طرح نوسازي و بهسازي 
بافت هاي فرس��وده گرفتار سیس��تم ناکارآمد بانکي است، زيرا بخش 

خصوصي با توجه به سودهاي کالن سپرده هاي بانکي رغبتي براي 
ورود به بافت هاي فرس��وده ندارند و انبوه س��ازان هم به دلیل ناکافي 
بودن قدرت خريد مردم حاضر به ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده و 
ناکارآمد شهري نیستند. همچنین تا سوم اسفندماه سال ۹5 اقدامي در 
جهت اجراي طرح مس��کن اجتماعي صورت نگرفت تا اينکه در آن 
تاريخ جزيیات مس��کن اجتماعي به تصويب هیات وزيران رس��ید. بر 
اساس آن مقرر شد سالیانه ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجتماعي 
و مسکن حمايتي با مسئولیت بنیاد مسکن انقالب اسالمي تامین شود، 
اما همچنان اجراي اين طرح روي کاغذ باقي مانده است، به طوري 
که عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي در هفته هاي اخیر اذعان 
کرد که براي افراد کم درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعي 
را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ريالي در بودجه نتوانستیم 
آن را اجرايي کنیم.الزم به ذکر است که هنوز موجودي مسکن قابل 
دسترس براي اقشار مصرفي نسبت به نیاز کشور دو میلیون واحد کمتر 
است که به گفته جمشید برزگر ريیس کانون انبوه سازان، هم اکنون 
2۴میلیون خانوار در کش��ور داريم و 22میلیون واحد مس��کوني نیز 
احداث ش��ده اس��ت. سوال اين است که اين 2میلیون خانوار که واحد 
مسکوني براي آن ها احداث نشده در کجا زندگي مي کنند؟ در زماني 

که طرح جامع مسکن تدوين مي شد ۴میلیون نفر در سکونت گاه هاي 
غیررسمي زندگي مي کردند، اما اين عدد در حال حاضر به ۶میلیون 
نفر افزايش يافته اس��ت، لذا س��ه اقدام همزمان يعني تامین مس��کن 
اقشار فرودست جامعه، تولید 2 میلیون واحد مسکوني و نیز نوسازي 
و بهس��ازي ۶ تا ۷ میلیون مس��کن فرس��وده به صورت توامان بايد در 

دستور کار دولت قرار گیرد.
 بودجه بخش مسكن نسبت به سال ���96 تغييري نكرده است

درخصوص اعتبار در نظر گرفته شده براي بخش مسکن در اليحه 
بودجه ۹۷ کل کشور، مهرداد بائوج الهوتي عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي مي گويد: در بخش مسکن 
نیز ش��رايط س��ال جاري تکرار شده و بودجه تغییر محسوسي نداشته 

است.
اعتبارات بخش مسكن در بودجه ���9۷ بي تغيير ماند 

همچنین مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص 
وضعیت بودجه بخش مس��کن در اليحه پیش��نهادي بودجه ۹۷ کل 
کش��ور گفت: در بخش مس��کن و در اليحه بودجه تغییر آنچناني رخ 
نداده و اعتبارت در نظر گرفته ش��ده در اين حوزه مانند س��ال گذش��ته 
است. نايب رئیس کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي، با تاکید 
بر اينکه بخش مسکن نیازمند برنامه مداري دقیق است، افزود: دولت 
بايد در حوزه مسکن سیاست گذاري کرده و بخش خصوصي را براي 

اجراي سیاست ها حمايت کند.
نماينده مردم درود و ازنا در مجلس ش��وراي اس��المي، با اش��اره به 
تاکیدات رئیس جمهور درخصوص نوسازي بافت فرسوده در کشور، 
گفت: دولت در س��ال ۹۳ مصوبه خوبي درخصوص نوس��ازي بافت 
فرسوده داشت، اما متاسفانه اين مصوبه اجرايي نشد، لذا وعده دادن 
مجدد در اين خصوص دور از انتظار نیست که به سرنوشت وعده هاي 

قبلي دچار شود.
درصدي مصوبه دولت درباره نوسازي بافت فرسوده  تحقق ���6

کیان پور با يادآوري مصوبه دولت در خصوص نوس��ازي بافت هاي 
فرسوده، تصريح کرد: طبق اين مصوبه دولت موظف است با تعیین 
خط اعتباري براي بانک ها به نوسازي سالي ۳۰۰ هزار واحد در بافت 
فرس��وده اقدام کند که طبق گزارش مديرعامل عمران و بهس��ازي 
تاکن��ون 5۸ ه��زار نوس��ازي از ۹۰۰ هزار واحد صورت گرفته که اين 
میزان يعني ۶ درصد مصوبه دولت عملیاتي شده است. دولت بايد بر 
اجرايي شدن مصوبات خود تاکید داشته باشد. بايد اجازه دهیم بخش 
خصوصي در نوسازي بافت فرسوده حضور داشته باشد، زيرا با بودجه 

دولتي امکان بهسازي اين واحدها وجود ندارد.

»تجارت« وضعيت مسکن در اليحه بودجه 97 را بررسي كرد؛

چالش بودجه ای طرح های دولتی مسکن

برای سال 97 تخصيص می یابد؛

127 هزار ميليارد اعتبار پروژه های عمرانی 
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس، از حضور نوبخت در 
کمیس��یون متبوعش برای ارايه توضیحاتی درباره چرايی کاهش 
اعتب��ارات بخ��ش عمرانی در اليحه بودجه ۹۷ خبر داد. به گزارش 
روزنام��ه تجارت،ش��ادمهر کاظم زاده در گفت وگ��و با خبرگزاری 
خانه ملت، با اش��اره به نشس��ت صبح روز سه ش��نبه )2۱ آذرماه ۹۶( 
کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی با حضور محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: اين جلسه برای 
بررسی چگونگی تخصیص اعتبارات عمرانی در اليحه بودجه ۹۷ 
کل کشور بود. عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای 
اس��المی، با يادآوری اعتراض اعضای کمیس��یون عمران مجلس 
به کاهش بودجه پروژه های عمرانی در اليحه پیش��نهادی بودجه 
۹۷ کل کش��ور نس��بت به س��ال جاری، افزود: در سال ۹۷ اعتبارات 
تمل��ک داراي��ی بخش عمرانی ۴۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش 

بینی ش��ده که تخصیص آن معلوم نیس��ت درحالی که در س��ال ۹۶ 
اعتبارات اين حوزه ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبارات حوزه 
عمرانی در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ کاهش چشمگیری داشته 
اس��ت، برای جبرای کس��ری اعتبار پروژه های عمرانی در اليحه 

بودجه سال ۹۷ روش های ديگری پیش بینی شده است.
جب�ران کس�ری بودجه عمرانی کش�ور با ايج�اد تكليف برای  ���

وزارتخانه ها
وی با اش��اره به توضیحات ريیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور 
درخصوص روش های پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه 
پروژه های عمرانی کش��ور، گفت: طبق توضیحات رئیس سازمان 
برنام��ه و بودج��ه کش��ور وزارتخانه ه��ا مکلف خواهند ش��د از اين 
پ��س ۳۰ درص��د درآمدهای اقتصادی خود در همان س��ازمان ها و 
وزارتخانه هاي��ی ک��ه درآمد اقتصادی دارد برای تکمیل پروژه های 

عمرانی در نظر بگیرند. درآمد اقتصادی وزارتخانه ها در حدود 5۰ 
هزار میلیارد تومان است که ۳۰ درصد آن که در حدود ۱۳ هزار و 
۳۰۰ میلی��ارد توم��ان برای پروژه های عمرانی در همان وزارتخانه 
هزين��ه می ش��ود،راهکار ديگر جبران کس��ری بودجه پروژه های 
عمرانی اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی در حدود ۱2 هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان برای حوزه های عمرانی مانند طرح های آبیاری 
تحت فشار، سامانه های نوين آبیاری، آبرسانی روستايی و همچنین 

حمل و نقل عمومی و ريلی است.
بانک ه�ا ب�ه کم�ک دول�ت برای تكمي�ل پروژه ه�ای عمرانی  ���

می آيند
وی ادام��ه داد: از ۴۸ ه��زار میلی��ارد تومان پیش بینی ش��ده برای 
طرح های عمرانی در اليحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ مقرر 
ش��ده ک��ه ۱5 ه��زار میلی��ارد تومان به عنوان مش��ارکت با بخش 

خصوص��ی ب��رای پروژه هايی که قابلیت مش��ارکت دارد به اضافه 
تس��هیالت مالی از طريق بازارهای پولی و مالی و حتی بازارهای 
خارج��ی ح��دود ۳۰ ه��زار میلیارد تومان جذب ش��ود.برای جبران 
کسری بودجه پروژه های عمرانی دولت در نظر دارد در سال آينده 
با اخذ تس��هیالت از صندوق توس��عه ملی در حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان و همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی در حدود 
۶ هزار میلیارد تومان جمعا به بودجه ای در حدود 5۳ هزار میلیارد 
تومان برسد. تحقق وعده های داده شده در خصوص اعتبارات در 
نظر گرفته شده برای پروژه های عمرانی در سال ۹۷ آينده خوبی 
ب��رای اي��ن پروژه ه��ا رقم می زند. در صورت تحقق همه اين موارد 
ذک��ر ش��ده بودجه طرح های عمران��ی در حدود ۱2۷ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۷ پیش بینی شده که در صورت اجرايی شدن می 

تواند تحرکی در اين حوزه ايجاد کند.

آگهي مزايده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
پرونده شماره۹۶۰۴۰۴/2/اجرا - به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۴۰52۰۳۴۹ – صادره 
از شعبه دوم دادگاه حقوقي اردبیل و مفاد اجرائیه شماره ۹۶۰۱۹۰، محکوم علیهم ۱- يوسف 
نوروزي فرزند س��عد اله 2۰ حس��ین عبدالهي فرزند س��لطان علي ۳- اس��الم مجد لنج آباد 
فرزند ش��یرين به پرداخت تضامني مبلغ ۳25/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
۱۱/۳۹۷/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تاديه در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاي اللهويردي 
علي نژاد و مبلغ ۱۶/252/۰۰۰ ريال در حق صندوق دولت محکوم شده اند سپس شخص 
ثالثي بنام مناور عبدالهي ششدانگ يک قطعه زمین به شماره پالک ثبتي 5 تفکیکي ۷۴۰۶/5 
اصلي واقع در بخش 2 به ش��ماره ثبت ۷۷۹۴۹ )به نش��اني اردبیل – آخر خاتم النبي خیابان 
شهید خانعلیزاده تربیت ۱۰( به عنوان مال معرفي و تقاضاي فروش ووصول محکوم به از 
آن ملک را نموده اس��ت و ملک مورد نظر برابر مندرجات س��ند مالکیت به مس��احت عرصه 
2۴5/۷۰ متر مربع و اعیاني 2۸۰ متر مربع شامل ساختماني در دو طبقه پیلوت + طبقه اول 
با س��ازه اس��کلت فلزي و س��قف تیر آهن بدون نما س��ازي دو درب ماش��ین رو+ ديوار حیاط 
س��نگ تراورتن س��اختمان بدون نما و پیلوت بصورت مس��کوني اس��تفاده مي گردد پیلوت 
يک خوابه و طبقه فوقاني دو خوابه ، هال پذيرايي ،آش��پزخانه )کابینت بندي ش��ده( با کف 
س��یماني و داراي انش��عابات آب، برق، گاز مي باش��د چه به جمیع جهات و عوامل موثر اعم از 
موقعیت آن و مقدار مس��احت و قیمت عادالنه روز بش��رح ذيل تعیین گرديده اس��ت ارزش 
تعیین قیمت پالک مزبور به قیمت عادالنه روز با توجه به پتانسیل موجود و قابل دسترسي 
محل و ساير عوامل دخیل در امور کارشناسي و موقعیت استقرار ملک که با تمامي ملحقات 

و متعلقات مربوطه و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات و ديوني که ممکن است داشته 
باش��د و براس��اس نرخ روز محاس��به که جمعا" به مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تمام بحروف 
معادل دويست و پنجاه میلیون تومان برآورد و تعیین بهاء گرديده است بنابراين در اجراي 
م��اده ۱۱۴ قان��ون اج��راي اح��کام مدني موعد مزايده جهت فروش مال توقیفي مذکور که با 
حضور نماينده محترم دادس��را برگزار خواهد ش��د )دوش��نبه ۹5/۱۰/۱۸ از ساعت ۱۰/۳۰الي 
۱۱ صبح( تعیین مي شود طالبین مي توانند در موعد مقرر در محل مزايده واقع در دفتر شعبه 
دوم دادگاه حقوقي اردبیل )واقع در شهرک کارشناسان طبقه اول( حاضر و در جلسه مزايده 
ش��رکت نموده و قیمت پیش��نهادي خودش��ان را اعالم نمايند.مزايده از قیمتي که کارشناس 
محترم تعیین نموده ش��روع و به باالترين قیمت پیش��نهادي فروخته خواهد ش��د و از برنده 
مزايده ده درصد بهاء في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراي احکام تسلیم و ظرف 
ده روز نس��بت به پرداخت بقیه بهاي اموال اقدام نمايد. چنانچه برنده مزايده درموعد مقرر 
بقیه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده 

تجديد خواهد شد ضمنا" کلیه مخارج مزايده به عهده محکوم علیه مي باشد.
مدير دفتر شعبه دوم اجراي احکام مدني اردبیل- شاهويردي زاده

دادنامه
پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۰۴۹5۸۰۰۳5۰ ش��عبه 2۸ شوراي حل اختالف شهرستان اردبیل 
تصمیم نهايي شماره- خواهان:بانک سینا به مديريت محمد رضا پیشرو و به نمايندگي حمید 
مصطفايي با وکالت آقاي رضا س��جادي فرزند خدابخش به نش��اني اردبیل- چهارراه امام- 
روبروي بانک ملي مرکزي- س��اختمان مرکزي وکال- ت: ۰۹۱۴۳5۳۶۴۹2- خواندگان: 

۱- آقاي س��ید امیر نقیبي خیاوي فرزند میر اس��معیل به نش��اني اردبیل- اردبیل- ش��هرک 
آزادي- کوچه بوستان شرقي – پ۸-2- آقاي اسرافیل خلیلي موسوي فرزند نورالدين به 
نشاني اردبیل- اردبیل- خ فلسطین- سهروردي ۸- قطعه 2۶۹۴- ۳- آقاي رحیم پريز فرزند 
محرم به نش��اني اردبیل- اردبیل- میدان قیام- کوچه قاس��میه – پ 2۷- خواس��ته :تامین 
خواس��ته. راي قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي بانک س��ینا به مديريت محمد رضا پیشرو با 
وکالت آقاي رضا سجادي به طرفیت ۱- آقاي اسرافیل خلیلي موسوي فرزند نورالدين2- 
آقاي سید امیر نقیبي خیاوي فرزند میر اسمعیل ۳- آقاي رحیم پريز فرزند محرم بخواسته 
مطالبه مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال از وجه يک فقره چک بال محل صادره از س��وي خوانده 
رديف يک به شماره 2۷222۱مورخه ۹۶/۳/2 با ضمانت خواندگان رديف هاي دوم و سوم 
عهده بانک س��ینا به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به انضمام هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخیر 
تاديه و حق الوکاله به شرح دادخواست تقديمي با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده 
مفاد دادخواس��ت تقديمي و مس��تندات پیوس��تي ، اظهارات وکیل خواهان در شورا، مالحظه 
کپ��ي مص��دق چ��ک و گواهي عدم پرداخت ص��ادره از بانک محال علیه، و توجها" به اينکه 
وجود اصل چک در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان داشته و دلیلي بر خالف آن 
از س��وي خواندگان ارائه نگرديده و مش��ارالیهم علیرغم ابالغ قانوني در جلس��ه شورا حضور 
نیافته و اليحه اي نیز ارسال ننموده اند فلذا بنا به مراتب مذکور دعوي خواهان وارد و ثابت 
تشخیص و مستندا" به مواد 25و۹ شوراي حل اختالف و مواد ۱۹۸،5۱۹،522 از قانون آيین 
دادرسي مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساريه تبصره الحاقي 
ب��ه م��اده 2 قان��ون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب ۷۷/۹/2۱ مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامني خواندگان به پرداخت 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از 

بابت اصل خواس��ته و پرداخت هزينه دادرس��ي و حق الوکاله برابر تعرفه قانوني و براس��اس 
مراحل مداخله و پرداخت خس��ارت تاخیر تاديه از تاريخ س��ر رس��ید چک تا زمان وصول بر 
مبناي شاخص نرخ تورم که از سوي اجراي احکام مدني در زمان اجرا محاسبه خواهد شد 
در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره غیابي بوده و ظرف بیست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه سپس ظرف بیست روز از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي 

قابل تجديد نظر در دادگاههاي حقوقي اردبیل مي باشد.
کوهي- قاضي شعبه 2۸ شوراي حل اختالف اردبیل

آگهي ابالغ وقت دادرسي
آگهي ابالغ وقت دادرسي به آقاي فیض اله کیاني فرزند مرتضي در تاريخ ۹۶/5/2۳ خواهان 
آقاي داود باقريان بطرفیت ش��ما دادخواس��تي به خواس��ته مطالبه وجه س��فته تقديم نموده 
که به اين ش��عبه ارجاع و به کالس��ه ۹۶۰۳5۴ ثبت و وقت رس��یدگي براي روز چهارش��نبه 
مورخه ۹۶/۱۰/2۷ س��اعت ۱۰/۳۰صبح تعیین وقت ش��ده اس��ت . اينک به علت مجهول 
المکان بودن ش��ما و به درخواس��ت خواهان و تجويز ماده ۷۳ قانون آيین دادرس��ي مدني 
مراتب يک نوبت در يکي از روز نامه هاي کثیر االنتش��ار آگهي و از ش��ما دعوت مي ش��ود در 
جلس��ه فوق در ش��عبه 2 ش��وراي حل اختالف مجتمع مرکزي واقع در چهارراه امام خمیني 
حاضر و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه 
ش��ده داريد ،بنمايید در غیر اينصورت دادخواس��ت ابالغ ش��ده محسوب و شورا اقدام قانوني 

را معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي حوزه ثبتي شهرس��تان 
محمودآباد

نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف امالک و اراضي فاقد س��ند، مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ امالک 
متقضیاني که در هیات موضوع ماده يک قانون مذکور تصرف مالکانه و بالمعارض آنان محرز و راي الزم 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي میگردد.
* قريه چاکسر پالک ۱5 اصلي بخش 2

۱۴۳2 فرعي از ۸۶5 فرعي مائده فدايي فرزند علي نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به 
مساحت 2۸۹/۱5 متر مربع که متقاضي خود مالک رسمي مشاعي مي باشد

* قريه درويش آباد پالک ۱۶ اصلي بخش 2
۳۶۰۴ فرعي از 5۴ فرعي غالمرضا داداش پور فرزند نقي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه 

زمین با بناي احداثي به مساحت ۱۰۳/۶۰ متر مربع خريداري با واسطه از غالمعلي عباسي
۳۶۰۴ فرعي از 5۴ فرعي زهرا صالحي فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین 

با بناي احداثي به مساحت ۱۰۳/۶۰ متر مربع خريداري با واسطه از غالمعلي عباسي
* قريه سرخرود پالک ۳۶ اصلي بخش 2

2۹۳۷ فرعي محمد علي جوکار فرزند قلي نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 
۷۴۴/2۸ متر مربع خريداري با واسطه از قلي جوکار

2۹۶۳ فرعي فاطمه فالح فرزند رضا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۱۴۷/۹۳ 
متر مربع خريداري با واسطه از عبدالرحمن عباس گل زاده

2۹۶۴ فرعي فاطمه فالح فرزند رضا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۶۱۹/۳۳ 
متر مربع خريداري با واسطه از عبدالرحمن عباس گل زاده

2۹۶5 فرعي زينب اخوان فرزند ذبیح اهلل نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 
2۸2/۸۷ متر مربع خريداري با واسطه از شعبان اخوان

2۹۶۶ فرعي محمود محمدزاده فرزند حسن نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 
2۰2۰/۱۸ متر مربع خريداري با واسطه از فاطمه صغري عبدي

2۹۷۸ فرعي اردشیر پرويزي فرا فرزند جالل نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 
2۰۹/۶۰ متر مربع خريداري با واسطه از محمود پروين

* قريه سرخرود پالک ۱۱۸ اصلي بخش 2
۱۹5۴ فرع��ي غالمرض��ا بق��االن اول فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ يک قطع��ه زمین با بناي احداثي به 

مساحت 2۶5 متر مربع که متقاضي خود مالک رسمي مشاعي مي باشد
* قريه عشق آباد علیا پالک ۳ اصلي بخش ۱۰

2۰ فرعي جهان فوالد رضا قلي زاد شکیبا فرزند کريم نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي 
به مساحت ۶۱۰ متر مربع که متقاضي خود مالک رسمي مشاعي مي باشد

* قريه جونیکال پالک ۸ اصلي بخش ۱۰
۱۴۱ فرع��ي حمیدرض��ا احم��دي فرزن��د عزيزاهلل نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بن��اي احداثي به 
مس��احت ۳۴۳/۸۸ متر مربع که مقدار 2۹ س��یر مش��اع از عرصه آن وقف مي باش��د خريداري با واس��طه از 

عزيزاهلل احمدي
* قريه ترسیاب پالک ۱۰ اصلي بخش ۱۰

۸۹۶ فرعي الهه حدادگر فرزند محمود نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 
225/2۰ متر مربع خريداري با واسطه از عزت اهلل ايماني

* قريه سوراخ مازو پالک ۱۴ اصلي بخش ۱۰
۳۰۱۷ فرعي ربابه ملکي فرزند علي اصغر نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 

222/۰5 متر مربع خريداري با واسطه از ولي اهلل حسن زاده
۳۰۱۸ فرعي عباس رحیمي فرزند علي محمد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 

۸۸۱/25 متر مربع خريداري با واسطه از علي محمد رحیمي
۳۰۱۹ فرعي کاظم باقري فرزند يوس��ف نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 

۴۴۹/۶۷ متر مربع خريداري با واسطه از يوسف باقري
۳۰2۰ فرعي ابراهیم خس��روي پور فرزند اس��ماعیل نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به 

مساحت ۳۱2/۸5 متر مربع خريداري با واسطه از رمضانعلي حسین پور
۳۰2۱ فرعي مرتضي بابايي فرزند حس��ین نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 

۱۳2/۱۷ متر مربع خريداري با واسطه از باقر باقري
۳۰22 فرعي صبورا نیک پور فرزند اسمعیل نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 

۱۶۳/۷5 متر مربع خريداري با واسطه از باقر باقري
* قريه تلیکسر پالک ۱5 اصلي بخش ۱۰

۸۸۸ فرعي عین اهلل اکبري فرزند عبداهلل نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 
۹۹/۸۰ متر مربع خريداري با واسطه از موسي اسفندياري

۸۸۹ فرعي سکینه زواري چشمه علي فرزند حسین نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به 
مساحت ۱۳۳/۳۳ متر مربع خريداري با واسطه از موسي اسفندياري

۸۹۰ فرعي گوهر کلواني نیتلي فرزند نوروز نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 
2۶۳/2۰ متر مربع خريداري با واسطه از رمضان بابايي

* قريه میرعلمده پالک 2۱ اصلي بخش ۱۰
۱۳۳ فرعي مريم جماعتي مالواني فرزند رضا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 

۱۶۶/۰5 متر مربع که مقدار ۴/۴ سیر مشاع از عرصه آن وقف مي باشد خريداري با واسطه از علي تبرتک
* قريه قصاب کتي پالک 22 اصلي بخش ۱۰

2۷۸ فرعي س��یده صفیه رس��تگار فرزند س��یدجواد نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به 
مساحت ۱۹5/۴۷ متر مربع خريداري با واسطه از علي محمد ابراهیمي

* قريه علمده شرقي پالک 2۱ اصلي بخش ۱۱
۳۰2 اعظم حس��یني ترا فرزند س��ید عباس نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 

2۴۱/5۰ متر مربع خريداري با واسطه از عبدالرسول تقي پور روشن و جعفر رضوي

* قريه میانکلمرز پالک 2۸ اصلي بخش ۱۱
۱55 اباذر دهقاني پیله رود فرزند قلي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 5۶۴/۶۰ 

متر مربع خريداري با واسطه از رمضان اسالمي
* قريه متوريج ۳۰ اصلي بخش ۱۱

۱۴۷۸ فرعي میثم رحماني پورقهرود فرزند جعفر نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به 
مساحت 2۱۳/2۰ متر مربع خريداري با واسطه از علي داودي

۱۴۷۹ فرعي محسن بیطرفان فرزند محمد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 
۱۹5/5۰ متر مربع خريداري با واسطه از علي داودي

۱۴۸۰ فرعي س��یمین دوس��تي فرزند باقر نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 
22۸/۸۰ متر مربع خريداري با واسطه از علي داودي

۱۴۸۱ فرعي بابک حضرتي فرزند فرخ نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مس��احت 
5۱۶/۳۰ متر مربع خريداري با واسطه از عباسعلي توکلي

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین و تکلیف اراضي ثبتي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه، اين آگهي در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طريق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلي در ش��هرها منتش��ر 
و در روس��تاها راي هیات الصاق تا در صورتي که اش��خاص ذينفع به آراي اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند 
از تاريخ انتش��ار اولین آگهي و در روس��تاها از تاريخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثب��ت مح��ل تحوي��ل دهن��د که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به حکم قطعي دادگاه اس��ت؛ در صورتي 
ک��ه اعت��راض در مهل��ت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخوس��ت به دادگاه عمومي محل را 
ارائ��ه نکن��د اداره ثب��ت مح��ل بايد مبادرت به صدور س��ند مالکیت نمايد،صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷                                      فرهاد آقابابايي

 تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۶/۰۹/22                           رئیس اداره ثبت اسناد و امالک محمودآباد    
م.الف ۹۶/۱۴۰/۱۴۳ 

برقراری پرواز جديد درمسير بوشهر- شيراز-تهراناستفاده از فاينانس  داخلی براي خريد ايرباس آغاز طرح برقی كردن خط آهن گرمسار - اينچه برون 
معاون اول ش��رکت راه آهن روس��یه اعالم 
کرد که از ماه ژانويه سال 2۰۱۸ طراحی برق 
کردن خط راه آهن گرمسار- اينچه برون در 
ايران آغاز خواهد ش��د. قرارداد برقی کردن 
راه آهن گرمسار- ساری – گرگان – اينچه 

برون به ارزش يک میلیارد و 2۰۰ میلیون يورو میان شرکت راه آهن 
ايران و شرکت دولتی راه آهن روسیه منعقد شده است. قرارداد برقی  
کردن اين خط  به طول ۴۳۰ کیلومتر ۴ ساله است و منابع مالی آن به  
صورت فاينانس کم  بهره از محل منابع روسی تامین می شود. اين خط 
آهن از مازندران می گذرد و ايران را به ترکمنستان و سپس قزاقستان 
متصل می کند. برقی کردن اين مس��یر باعث رش��د دو برابری حمل 
کاال تا ۷،5 میلیون تن در سال خواهد شد. مسیر گرمسار تا اينچه برون 

دومین مسیر برقی راه آهن ايران خواهد بود.

معصومه اصغرزاده سرپرست روابط عمومی 
شرکت هواپیمايی جمهوری اسالمی ايران 
گف��ت: مذاکره ب��رای انتخاب تامین کننده 
مال��ی ب��رای خريد هواپیماه��ای جديد از 
ش��رکت های ايرب��اس و بوئینگ به نتايج 

خوبی رس��یده اس��ت. هر چند که شرکت های ايرباس و بوئینگ برای 
تامی��ن مال��ی خريد ) فاينانس( اين هواپیماها اعالم آمادگی کرده اند، 
اما ايران اير ترجیح می دهد از تامین کننده مالی داخلی با مش��ارکت 
شرکت های خارجی استفاده کند. وی با اشاره به سفر اخیر مدير عامل 
شرکت هواپیمايی ايران اير به اتريش برای نهايی شدن تامین مالی اين 
هواپیماها، اظهار کرد: استفاده از تامین کننده مالی داخلی با مشارکت 
ش��رکت های خارج��ی اي��ن اطمینان را به م��ا می دهد که در پرداخت 

هزينه های خريد اين هواپیماها در آينده به مشکلی بر نخوريم.

کمال دهقان منش��ادی مديرکل فرودگاه 
های استان بوشهر گفت: با برقراری پرواز 
جديد هفتگی در مس��یر بوشهر- شیراز - 
ته��ران تعداد پروازهای فرودگاه بوش��هر 
افزايش يافت. اين پرواز را ش��رکت ايران 

اير راه اندازی کرده که از ديروز آغاز ش��ده اس��ت و به صورت هفتگی 
هر سه شنبه ساعت ۸:۱5 از فرودگاه بوشهر انجام می شود. پیش از اين 
نیز در مسیر بوشهر- شیراز - تهران يک پرواز هفتگی عصر شنبه داير 
بود که پاسخگوی متقاضیان نبود. اکنون هر هفته ۱۰۰ پرواز از فرودگاه 
بوشهر توسط شرکت های ايران اير، آسمان، کیش اير، زاگرس، قشم 
اير، تابان، کاسپین، نفت و ماهان به مقصد شهرهای مشهد، تهران، 
شیراز، اصفهان، کیش و دوبی انجام و بطور میانگین هر هفته بیش 

از ۱۰ هزار مسافر در اين مسیرها جابه جا می شوند.
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خودروسازان هنوز گزارش
 قراردادهاي جديد را به مجلس نداده اند

عضو کميس��يون صنايع مجلس 
ب��ا اعالم اينک��ه مطمئناً صنعت 
خ��ودروي کش��ور ب��ا واردات 
خودروس��از نخواهد ش��د، گفت: 
هن��وز گزارش��ي از رون��د اجراي 
قرارداده��اي جديد خودرويي به 
مجلس ارائه نش��ده است. حميد 

رضا فوالدگر در گفتگو با تسنيم، با اشاره به درخواست نمايندگان 
کميس��يون صنايع از مديران دو ش��رکت خودروسازي براي ارائه 
گزارش قراردادهاي جديد خودرويي، اظهار داش��ت: متأس��فانه 
هنوز گزارش��ي از روند اجراي قراردادهاي خودرويي به مجلس 
ارائه نشده است. وي با بيان اينکه مجلس تأکيد زيادي بر رعايت 
س��اخت داخل محصوالت مش��ترک و صادرات آنها دارد، افزود: 
مطمئناً صنعت خودروي کشور با واردات خودروساز نخواهد شد 
البته تجربه هم ثابت کرده در قراردادهاي گذشته با فرانسوي ها 
چيز زيادي عايد صنعت خودرو نشده است. اين عضو کميسيون 
صنايع مجلس با اعالم اينکه خودروسازان در گذشته اعالم کردند 
که سمند ملي توليد کرده ايم اما اينگونه نبود، تصريح کرد: بايد 
در اجراي قراردادهاي خودرويي نظارت الزم انجام شود تا تجربه 

تلخ همکارهاي گذشته تکرار نشود.

عربستان در بين ۱۰۰ کشور 
صادرکننده کاال به ايران

آمار گمرک ايران حاکي از آن است که عربستان سعودي در بين 
۱۰۰ کشور صادرکننده کاال به ايران قرار دارد. به گزارش ايسنا، 
پس از اعدام شيخ نمر از عالمان شيعه عربستان و در پي آن اقدامات 
برخي شهروندان ايراني، روابط سياسي ايران و عربستان به تدريج 
رو به سردي گذاشت و تا جايي رسيد که عربستان سعودي تصميم 
به قطع ارتباط اقتصادي خود با ايران گرفت و حتي واردات بسياري 
از کاالها از ايران را ممنوع اعالم کرد. در پي آن، ايران نيز واردات 
برخي کاالها از عربستان سعودي را در فهرست ممنوعيت هاي 
واردات��ي ق��رار داد و ب��ه اين ترتيب پيش بيني مي ش��د که روابط 
اقتصادي ميان دو کشور به پايين ترين سطح خود برسد. به رغم 
اين که پيش بيني مي ش��د که روابط تجاري ايران و عربس��تان در 
سال جاري به کمترين سطح خود رسيده و حتي به صفر نزديک 
ش��ود، آمار گمرک ايران نش��ان مي دهد که عربستان سعودي در 
ميان ۱۰۰ کشور نخستي است که ايران از آنها کاال وارد مي کند. 
به اين ترتيب، بر اس��اس تازه ترين آمار گمرک ايران از تجارت 
خارجي هش��ت ماهه س��ال جاري، در اين مدت ۳۷۳ تن کاال از 
عربستان سعودي به ايران وارد شده که ارزش آن به ۳۶۸ هزار و 
۲۸۸ دالر مي رسد. ارزش واردات از عربستان در هشت ماهه سال 
گذشته، چهار ميليون و ۲۵ هزار و ۹۰۰ دالر بوده که کاهش ۶۶ 
درصدي ارزش صادرات عربستان به ايران را حکايت مي کند. به 
اين ترتيب عربستان سعودي در رتبه ۱۰۰ صادرکنندگان کاال به 

ايران در هشت ماهه سال جاري قرار مي گيرد.

تامين بخشي از کسري بودجه 
با افزايش عوارض واردات خودرو

عضو کميس��يون صنايع و معادن 
مجلس، گفت: باالبردن عوارض 
درآم��د دول��ت را افزايش مي دهد 
ک��ه ب��ا توجه به کس��ري بودجه 
بايد منابع آن نيز ديده ش��ود. ولي 
ملک��ي در گفتگ��و ب��ا خانه ملت، 
درخص��وص افزاي��ش عوارض 

واردات خودروهاي سواري به ميزان ۵ درصد قيمت روي کشتي 
در اليحه بودجه سال آينده، اظهار داشت: بحث عوارض واردات 
براي سيگار، خودرو و کاالهي غير ضروري که لوکس تلقي مي شوند 
وجود دارد. وي با بيان اينکه عوارض واردات سيگار به عنوان کااليي 
ب��ا مص��رف خ��اص نيز بايد افزايش پي��دا کند، گفت: در خصوص 
خودروهاي لوکس نيز افرادي که استفاده مي کنند افراد مرفه جامعه 
هس��تند، باالبردن عوارض درآمد دولت را افزايش مي دهد که با 
توجه به کسري بودجه بايد منابع آن نيز ديده شود. ملکي با اشاره 
به اينکه واردات خودرو رقم پاييني دارد اثر چنداني در تامين منابع 
بودجه ندارد، ادامه داد: در گذشته اگر درآمد دولت از عوارض واردات 
خودروهاي سواري ۷هزارميليارد تومان بوده شايد اين رقم در سال 
آينده به ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز برسد. وي تصريح کرد: با توجه 
به اينکه با بسته شدن سايت ثبت سفارش واردات خودرو هر کدام 
از خودروه��اي وارداتي ش��اهد افزاي��ش ۳۰ تا 4۰درصدي بوده اند 

افزايش عوارض واردات مشکلي را ايجاد نمي کند.

شرکت سوئيسي
 در ايران موکت کفي خودرو توليد مي کند

گروه اتونوم س��وئيس اعالم کرد يک موافقتنامه دريافت مجوز 
اختصاصي با شرکتي ايراني براي توليد و توزيع تجهيزات خودرو 
در اين کشور منعقد کرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم به 
نقل از رويترز، گروه اتونوم س��وئيس اعالم کرد يک موافقتنامه 
دريافت مجوز اختصاصي با ش��رکت عايق خودرو طوس ايران 
براي توليد و توزيع تجهيزات خودرو در اين کش��ور منعقد کرده 
اس��ت. ش��رکت عايق خودرو طوس در کارخانه خود در مش��هد 
موکت هاي کفي خودرو را براي شرکت مشترک ايجاد شده توسط 
ايران خودرو و پژوسيتروئن فرانسه توليد خواهد کرد. به گفته اين 
شرکت سوئيسي، اولين خودرويي که در آن از محصوالت شرکت 
اتونوم استفاده خواهد شد يک نوع خودروي اسپورت است که در 

اوايل سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه خواهد شد.

رشد 26 درصدي گندله
 و ۱8 درصدي کنسانتره از ابتداي سال

ميزان توليد گندله شرکت هاي بزرگ فرآوري سنگ آهن نسبت 
به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ درصد افزايش يافت. در اين 
مدت توليد کنسانتره سنگ آهن و آهن اسفنجي به ترتيب ۱۸ و 
۱4درصد رشد پيدا کرد. به گزارش ايميدرو، طي ۸ ماهه امسال، 
۵ ش��رکت ش��امل فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، توسعه معادن 
و صناي��ع معدن��ي خاورميان��ه، چادرمل��و و گل گهر ۲۰ ميليون و 
۸۰۸ هزار و ۸4 هزار تن گندله آهن توليد کردند. افزون بر اين، 
توليدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتداي ماه فروردين تا 
پايان آبان، ۲4 ميليون و ۸۶۵ هزار و ۷۶۰ تن کنسانتره سنگ آهن 
توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ ميليون و 
۱۲۱ هزار و ۶۶۵ تن بود که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال 
گذش��ته، ۱۸ درصد رش��د يافت. از اين ميزان، شرکت هاي »گل 
گه��ر« ۹ ميلي��ون و ۱۹۳ ه��زار و ۳۶ تن، »چادرملو« ۵ ميليون و 
۶۰۵ هزار و ۷۰۳ تن، »س��نگ آهن مرکزي« ۳ ميليون و ۲۸۹ 
هزار و ۵۲۲ تن، »توس��عه معادن و صنايع معدني خاورميانه« ۲ 
ميلي��ون و 4۹۱ ه��زار و ۲۸۹ ت��ن، »گهر زمين« ۲ ميليون و ۶۶۲ 
هزار و ۸۳ تن، »اپال پارسيان سنگان« يک ميليون و 4۳۳ هزار 
و ۱۸۷ تن و »مجتمع سنگ آهن سنگان« ۱۹۰ هزار و ۹4۰ تن 

کنسانتره سنگ آهن توليد کردند.

پيشخوان

صنعت، معدن و تجارت

گ��روه صنعت، معدن و تج��ارت: واکنش هاي به 
بخش هاي منتشر شده از اليحه بودجه سال آينده 
به مرور بيش��تر مي ش��ود. اگر در روزهاي نخست 
بحث عوارض خروج از کشور و موضوعات مربوط 
ب��ه بودجه پيش بيني ش��ده ب��راي برخي نهادها با 
انتقاداتي در فضاي مجازي مواجه شد، حاال به مرور 
کارشناس��ان، نماين��دگان مجلس و حتي فعاالن 
اقتصادي نيز از مشکالت موجود در بودجه سال ۹۷ 
گاليه مي کنند. نرخ تعيين شده براي قيمت دالر در 
سال آينده، عوارض خروج از کشور، محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي تجاري مواردي است که در جلسه 
روز گذشته با انتقاد مسعود خوانساري، مواجه شد. 
رئيس اتاق تهران ديروز همچنين از ارسال نامه اي 
از س��وي اتاقي ه��ا به رئيس جمه��ور درخصوص 

موضوع تعرفه ها خبر داد.
مس��عود خوانس��اري روز گذش��ته )سه شنبه( در 
جلس��ه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از ارس��ال 
نام��ه اي به رييس جمهور از س��وي اتاق بازرگاني 
تهران درخصوص محدوديت ها و ممنوعيت هاي 
تجارت خارجي خبر داد و اظهار کرد: اکنون تعداد 
زيادي خودرو در گمرکات بالتکليف است و ثبت 
س��فارش اقالم ديگري از جمله الستيک، باتري 
و تعدادي از تجهيزات مرتبط با آن متوقف ش��ده 
است. وي افزود: تعرفه ها نبايد بدون اطالع قبلي 
تغيير کند. ضمن اينکه ممنوع کردن واردات کاال 
خالف قانون اس��ت و قانون مش��خص کرده که 
فقط کاالهاي غيرشرعي از جمله مشروبات الکلي، 
اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند. اما در حال 
حاضر مش��اهده مي ش��ود که بدون اطالع قبلي، 
دولت از ثبت س��فارش کاالها جلوگيري مي کند 
و اي��ن اق��دام فع��االن اقتصادي را دچار مش��کل 

مي  کند.
ت�ک نرخ�ي ک�ردن دالر ب�ا ���۷۰۰ توم�ان 

اختالف!
خوانس��اري همچنين درب��اره وضعيت نرخ ارز در 
بودجه س��ال آينده توضيح داد: نرخ ارز در اليحه 

بودجه سال آينده ۳۵۰۰ تومان تعيين شده است، 
در حال��ي ک��ه در ب��ازار آزاد نرخ دالر 4۲۰۰ تومان 
اس��ت و مش��خص نيست که با چه هدفي اين نرخ 
تعيين ش��ده و اگر قرار اس��ت به سمت تک نرخي 
ک��ردن ارز پي��ش رويم، ۷۰۰ تومان اختالف هيچ 
نشانه اي براي تک نرخي کردن را نشان نمي دهد. 
وي اف��زود: کليات اليحه بودجه در اتاق بازرگاني 
تهران بررسي شده و براين اساس اشکاالتي که در 
بودجه وجود دارد را براي رئيس مجلس ارسال شده 
است. اليحه بودجه سال ۹۷ نشان مي دهد که اين 
بودجه در سال آينده با کسري مواجه خواهد شد. 
از س��وي ديگر اثر کاهش حجم دولت در اليحه 
بودجه س��ال آينده ديده نش��ده است. در حالي که 

در برنامه ششم هر ساله بايد به ميزان ۱۵ درصد از 
حجم دولت کاهش يابد که در بودجه اثري از اين 
موضوع نيست. رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح 
کرد: دولت در نظر دارد بخشي از منابع مالي خود 
را با استقراض از بازار سرمايه تامين کند. در قالب 
بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده بود که ۷4 هزار ميليارد 
تومان از طريق اس��تقراض از بازار س��رمايه گرفته 
شود که هر چقدر دولت به اين بخش دست درازي 
کن��د طبيعتا براي بخ��ش خصوصي چيزي باقي 
نخواهد ماند. وي اظهار کرد: به نظر مي رسد بودجه 
براي گردش نقدينگي جديد و سرمايه در گردش 
بانک ها بسيار محدود است و عمال در بودجه هم 
راهکاري براي سيس��تم بانکي ديده نش��ده است. 

در بودجه باز فشار مالياتي نسبت به مصوب سال 
۹۶ در اليحه بودجه مشاهده مي شود که اگر اين 
اختصاص داده ش��ود به قس��متي از مودياني که 
ماليات نمي دهند اتفاق خوبي اس��ت ولي اگر قرار 
باشد اين ماليات از کساني که به طور منظم ماليات 
پرداخت مي کنند باش��د باز هم مشکالتي را براي 

بخش توليد بوجود مي آورد.
بدسليقگي در تعيين عوارض خروج از کشور ���

خوانساري درباره افزايش سه برابري تعرفه خروج 
از کشور گفت: در تعيين عوارض خروج از کشور نيز 
بدسليقگي صورت گرفته است و افزايش عوارض 
خروح از کش��ور در حالي در اليحه پيش��نهاد شده 
است که تعداد زيادي از ۹ ميليون سفر ساالنه در 

ارتباط با کسب و کار انجام مي شود. اين در حالي 
اس��ت که در روز حدود ۱۰۰ ميليون ليتر گازوئيل 
با قيمت ۳۰۰ تومان استفاده مي شود، پس روزانه 
مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان يارانه گازوئيل پرداخت 
مي ش��ود و آيا بهتر نبود رقم اندکي روي گازوئيل 
گذاش��ته مي ش��د و اين بدسليقگي روي عوارض 
خروج انجام نمي ش��د؟ وي درباره تفکيک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد: مطرح 
شدن اين مسئله بعد از يک دوره ثبات جاي تعجب 
دارد. بجاي اينکه دنبال استحکام در دولت باشيم 
اين بحث ها باعث سرگرداني و باعث مي شود همه 
حواس ها دوباره به اين سمت برود که اميدواريم اين 

مسائل حاشيه اي زودتر برطرف شود.
گرايش س�رمايه گذاري به س�مت مسکن و  ���

بورس
رئي��س اتاق بازرگاني تهران به بودجه پروژه هاي 
عمراني در اليحه بودجه اشاره کرد و گفت: امسال 
مثل سال گذشته بودجه اين بخش کاهش يافته و 
براساس گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس 
در ۱۹ س��ال گذش��ته بودجه جاري هر س��ال ۹۷ 
درصد به صورت متوس��ط پرداخت ش��ده ولي در 
خص��وص بودجه عمراني حدود ۶۹ درصد محقق 
ش��ده است. همچنين کاهش نرخ سود بانکي که 
در شهريور ماه اتفاق افتاد به نظر مي آيد که عالئم 
آن در اقتصاد خودش را نشان مي دهد که يکي از 
اين آثار آن گرايش به س��مت س��رمايه گذاري در 
مس��کن و بورس اس��ت. وي تصريح کرد: در سال 
حدود 4۰ هزار ميليارد تومان يارانه گازوئيل و ۲۰ 
هزار ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت مي شود. 
در حالي که هم ترافيک ش��هري ايجاد مي ش��ود و 
هم آلودگي به دنبال تردد ها ايجاد مي شود. در زمينه 
هدفمندي يارانه ها به نظر مي رسد دولت براساس 
اليحه بودجه ۱۳۹۷ قرار است اقدام خوبي انجام 
دهد و بيش از ۲۰ ميليون نفر را از پرداخت يارانه 
حذف کند که اميدواريم بودجه آن به بخش توليد 

وارد شود.

طی نامه ای توسط خوانساری به رییس جمهور صورت گرفت؛

انتقاد تند اتاق تهران به تعرفه های جدید واردات

اهمیت سیاست گذاري در تولید و تجارت  برنامه هاي وزارت صنعت براي جذب سرمایه گذار  نبود زیرساخت براي اجراي استاندارد خودرویي  
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس 
تاکي��د کرد که خودروس��ازان در مقابل 
اس��تانداردهاي تعيين ش��ده براي توليد 
خ��ودرو از س��وي س��ازمان اس��تاندارد 
مقاومت خواهند کرد. رامين نورقلي پور با 

اشاره به اينکه استانداردهاي خودرو از دي ماه امسال بايد اجرايي 
شود، اظهار داشت: سازمان استاندارد موظف است استانداردهاي 
تعريف شده در زمينه توليد خودرو را اجرا کند و خودروسازان را 
به توليد محصوالتي با چنين مشخصاتي وادار کنند اما موضوع 
اين است که توان اجراي تمام و کمال آن وجود ندارد. وي با بيان 
اينکه زيرس��اخت الزم براي اجراي کامل استانداردهاي خودرو 
وجود ندارد، ادامه داد: اگر تمام استانداردهاي مدنظر اعمال شود، 

قيمت تمام شده توليد خودرو افزايش مي يابد.

مديرکل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي 
وزارت صنع��ت گف��ت: در بحث زنجيره 
تامين و عرضه بايد زيرساخت هاي الزم 
را ب��ه نحوي برقرار کنيم که هزينه هاي 
مبادله کاهش پيدا کند. همچنين موضوع 

قاچ��اق کاال، تعرفه ه��اي گمرکي، مق��ررات واردات و صادرات از 
مواردي اس��ت که جذب س��رمايه گذار را با مشکل مواجه مي کند. 
محس��ن اتابکي درباره برنامه هاي جذب س��رمايه گذاري خارجي، 
گفت: اگر بخواهيم رابطه علت و معلول بين عوامل و اهداف برقرار 
کنيم يکي از موضوعات کليدي جذب سرمايه گذاري خارجي است. 
وي افزود:   توليد محصوالت رقابت پذير اس��ت که س��رمايه گذار 
خارجي را جذب مي کند و تا زماني که فضاي کسب وکار مناسب 

برقرار نباشد، جذب سرمايه گذاري خارجي ممکن نيست.

فرهاد آگاهي، نايب رئيس کميس��يون 
کش��اورزي ات��اق بازرگان��ي اي��ران 
مي گوي��د: نکته حائز اهميت در بحث 
توليد و تجارت، آن اس��ت که هرگونه 
سياس��ت گذاري بايد منطبق بر منافع 

ملي باش��د. ش��ايد اين گزاره، بس��يار بديهي به نظر برس��د ولي 
مروري بر وضعيت توليد و تجارت نش��ان مي دهد که ش��رايط 
موجود الزامًا اين گونه نيس��ت. آگاهي ادامه داد: ما نه در توليد 
برخي اقالم و نه در تجارت برخي کاالها بهينه عمل نکرده ايم 
و برمدار منافع ملي گام برنداشته ايم. او ادامه داد: تجربه جهاني 
در چند دهه اخير نش��ان داده کش��ورهايي که سياس��ت انزواي 
اقتصادي پيش گرفته اند، اندک اندک از دايره تعامالت جهاني به 

دورمانده و موتور توسعه آنها رو به ضعف گذاشته است.

يک کارش��ناس صنعت خودرو با بيان اينکه پلت فرم 
خودروهاي بنزيني پذيرش ساختار خودروهاي برقي را 
دارند گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و زيست محيطي 
ايران س��رمايه گذاري بر خودروهاي برقي نس��بت به 
خودروهاي هيبريد توجيه پذيرتر اس��ت. شهرام آزادي 
در گفتگو با ايس��نا، در رابطه با تحقيق، توس��عه و توليد 
خودروهاي برقي و هيبريد در ايران، اظهار کرد: با توجه 
به آلودگي هواي ايران به خصوص در کالن ش��هرها 
توليد و عرضه خودروهاي برقي نسبت به خودروهاي 
هيبريد توجيه پذيرتر اس��ت زيرا در خودروهاي هيبريد 
از سوخت فسيلي استفاده مي شود و اين دست خودروها 
تنه��ا ۳۰ درص��د کاه��ش مصرف س��وخت را به ثبت 
رس��انده اند. وي با تأکيد بر تفاس��ير ارائه ش��ده افزود: 
صنايع خودرويي کش��ور بايد در زمينه تحقيق، توس��عه 
و توليد خودروهاي برقي در کشور سرمايه گذاري کنند 
و با توجه به آنکه خودروهاي برقي داراي کالس هاي 
مختلفي هس��تند صنايع خودروسازي کشور مي توانند 

ب��ا توج��ه به نياز بازار محصوالتي را توليد کنند. آزادي 
در پايان خاطرنش��ان کرد: مهمترين موضوع در توليد 
خودروه��اي برق��ي، باطري خودرو اس��ت که با توجه 
به نقش��ه راه توليدکنندگان خودرو و باطري در آينده 
نزدي��ک قيم��ت باطري خودروهاي برقي کاهش پيدا 
خواهد کرد و به نظر مي رسد طي ۱۰ سال آينده قيمت 
تمام شده محصوالت برقي به صرفه تر از نمونه بنزيني 

باشد.

به جاي هيبريد، خودروي برقي توليد شود
مديرکل دفتر س��رمايه گذاري خارجي وزارت صنعت 
گف��ت: ۲ ميلي��ارد دالر س��رمايه گذاري خارجي براي 
اجراي ۳۸ طرح در بخش صنعت، معدن و تجارت، در 

دولت دوازدهم تصويب شد.
 ب��ه گ��زارش ص��دا و س��يما؛ افروز بهرام��ي، گفت: از 
ابت��داي دول��ت يازدهم ۲۵۲ ط��رح در بخش صنعت، 
معدن و تجارت به ارزش ۱۱ ميليارد دالر با اس��تفاده 
از س��رمايه گذاري خارج��ي، ب��ه تصوي��ب هي��ات 
س��رمايه گذاري خارجي رس��يد ک��ه ۱۰۶ طرح از اين 
تعداد، به بهره برداري رس��يده اس��ت. وي با بيان اينکه 
۲ ميليارد دالر از اين سرمايه گذاري ها مربوط به دولت 
دوازدهم است، گفت: در ۲۰ سال گذشته، مجموعا 4۰ 
ميليارد دالر معادل ساالنه ۲ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارج��ي در تم��ام حوزه ه��اي صنعت، معدن و تجارت 
جذب ش��ده اس��ت که اين ميزان جذب سرمايه گذاري 
خارج��ي، از آغ��از دول��ت يازده��م قابل توجه اس��ت. 
بهرامي اف��زود: توزيع س��رمايه گذاري خارجي متوازن 

ش��ده و به س��مت استان هاي کش��ور سوق داده شده؛ 
به طوريکه در اين مدت اس��تان هاي فارس، بوش��هر 
و کرمان به ترتيب بيش��ترين ميزان س��رمايه گذاري 
خارج��ي را ج��ذب کردند. وي گف��ت: آلمان و ايتاليا با 
عقب راندن چين رتبه هاي اول و دوم سرمايه گذاري در 
ايران را دارند. بهرامي گفت: نياز ساالنه بخش صنعت، 
مع��دن و تج��ارت به س��رمايه گذاري )اعم از خارجي و 

داخلي( ۲۰ ميليارد دالر است.

تصويب ۲ ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي در دولت دوازدهم

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

حمايت سايپا از قطعه سازاني که به دنبال افزايش کيفي هستند
قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: سايپا 
ب��ه دنب��ال هم��کاري و حماي��ت از قطعه س��ازان همکار با اين 
گروه خودروس��ازي اس��ت اما اين حمايت ها درصورتي ش��کل 
مي گيرد که توس��عه فعاليت ها و افزايش کيفيت در دس��تور کار 

اين شرکت ها قرار گيرد.
به گزارش س��ايپانيوز، محمدرضا هنري کيا اظهار داش��ت: از 
نظ��ر م��ا ش��رکت هاي همکار در زنجيره تامي��ن جزئي از گروه 
خودروسازي سايپا هستند لذا با همفکري آنها مشکالت پيش 
روي اين بخش را مورد بررسي قرار خواهيم داد به شرطي که 
توجه به توس��عه فعاليت ها و افزايش کيفيت در دس��تور کار اين 
شرکت ها قرار گيرد و تمامي تالش خود را براي رفع موانع پيش 

رو به کار خواهيم بست. قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي 
س��ايپا ادام��ه داد: نگاه دولت در صنع��ت داخلي، توانمندي اين 
بخش مهم و تاثيرگذار است و اين نگاه استراتژيک نياز به توجه، 
مراقبت و همچنين برنامه عملي دارد، لذا بنگاه هاي اقتصادي 
بايد بتوانند در اجراي اين امر برنامه ريزي مدوني براي توسعه 

فعاليت هاي خود داشته باشند.
وي با اشاره به هجوم قطعات بي کيفيت و قاچاق به بازار خودروي 
کش��ور تاکيد کرد: اين پديده باعث ش��ده اس��ت که سهم قطعه 
سازان داخلي و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش 
و در نهايت اش��تغال اين بخش به نفع ش��رکت هاي چيني تغيير 

يابد و اين موضوع را بايد مورد بررسي بيشتر قرار داد.

هنري کيا س��رمايه گذاري در صنعت قطعه س��ازي با افزايش 
تولي��دات داخل��ي را به لحاظ اقتصادي با صرفه توصيف و تاکيد 
کرد: اين صنعت نياز به س��رمايه گذاري هاي جديد و همکاري 
بي��ن الملل��ي دارد و يک��ي از مهم ترين چش��م اندازهاي گروه 
خودروسازي سايپا در حوزه قطعه سازي حرکت به سوي انتقال 
تکنولوژي نوين به شرکت هاي همکار در زنجيره تامين قطعه 

و هماهنگ شدن با صنعت جهاني است.
قائم مقام مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا با اشاره به اين 
که قطعه س��ازان داخلي بايد بتوانند با يکديگر همکاري کنند 
و به س��مت ادغام پيش بروند خاطرنش��ان کرد: فضاي فعاليت 
خودروس��ازي بايد به س��مت توسعه و نوآوري پيش برود و نبايد 

با غفلت از کنار صدها قطعه س��ازي که کس��ب و کار و عمر و 
سرمايه شان را در توليد گذاشته اند به راحتي عبور کرد و سايپا 
آمادگي دارد که با هدايت و رهبري در زمينه ادغام قطعه سازان 
کوچک و کمک به انتخاب تکنولوژي، آنها را به سمت ورود به 

زنجيره جهاني توليد قطعات سوق دهد.

صادرات 269 ميليون دالري فرش ايران به 80 کشور

رئيس مرکز ملي فرش ايران گفت: در هشت ماهه سال جاري 
۲۶۹ ميليون دالر فرش به ۸۰ کشور جهان صادر شد. به گزارش 
فارس، حميد کارگر با اشاره به صادرات فرش دست بافت ايران 
گفت: صادرات استان در حوزه فرش دست بافت در پايان سال 
۹4، ۲۹۶ ميليون دالر بوده که اين رقم در پايان س��ال گذش��ته 
ب��ه ۳۵۹ ميلي��ون دالر افزاي��ش يافته اس��ت. رئيس مرکز ملي 

فرش ايران از رشد ۳۱ درصدي صادرات فرش ايران در هشت 
ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و 
گفت: در اين مدت بيش از ۳ هزار تن فرش دستباف به ارزش 
۲۶۹ ميليون دالر به ۸۰ کش��ور جهان صادر ش��ده اس��ت. وي 
با اش��اره به اينکه صادرات فرش ايران روند افزايش��ي را دنبال 
مي کن��د، گف��ت: برجام يک��ي از دالئل افزايش صادرات در اين 
ح��وزه ب��وده و م��ا بعد از پنج س��ال در ژانوي��ه ۲۰۱۶ و بعد از لغو 
بند ممنوعيت فرش ايران در برجام توانس��تيم اين محصول را 

به امريکا صادر کنيم.
کارگر در بخش ديگري از سخنان خود به بيمه بافندگان فرش 
اش��اره و آن را خواس��ته به حق هنرمندان اين عرصه دانس��ت و 
گف��ت: اف��زون بر يک ميليون بافنده فرش در اين حوزه فعاليت 
مي کنن��د ک��ه ۷۰۰ ه��زار نفر از اين اف��راد به صورت تمام وقت 

مش��غول بافت فرش هس��تند اما تنها ۳۲۰ هزار نفر از اين افراد 
تحت پوشش بيمه هستند. وي با اشاره به اينکه در دولت دهم 
جمعيت زيادي از قانون بيمه قالي بافان اس��تفاده کردند، افزود: 
در س��ال هاي اخير س��ازمان تامين اجتماعي از همراهي در اين 
حوزه سر باز زد و پيامد اين اتفاق ريزش تمام کساني بود که از 
اين بيمه استفاده مي کردند. رئيس مرکز ملي فرش ايران ادامه 
داد: علي رغ��م پيگي��ري مکرر وزير وقت صنعت و معدن و وزير 
فعلي اما سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنان بودجه کافي 
را تخصيص نداده است و در بودجه پيشنهادي که روز گذشته 
به مجلس تقديم شد ۷۲۰ ميليارد تومان سهم بيمه قالي بافان 
پيش بيني ش��ده در حالي که براي بيمه ۵۰۰ نفر بافنده فرش 

بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است.
کارگ��ر از عدم همراهي س��ازمان تأمي��ن اجتماعي براي بيمه 

بافنده فرش انتقاد کرد و افزود: اعتبار کافي براي بيمه بافندگان 
اختصاص داده نشده و ما خواسته خود را از نمايندگان مجلس 
مطالبه مي کنيم، در قانون حمايت از هنرمندان صنايع دستي، 
بند بازديد س��رزده از کارگاه ها که منجر به قطع بيمه بافندگان 
مي شد حذف و به زوي ابالغ و اجرا مي شود. رئيس مرکز ملي 
ف��رش ايران با اش��اره به مش��کالت فرش اي��ران گفت: فرش 
همچنان بدون شناسنامه است و در حوزه طرح، نيازمند نوآوري 
هس��تيم، فرش ايران بايد داراي بس��ته بندي مناس��ب باش��د و 
تبليغات الزم نيز صورت گيرد. کارگر در بخش پاياني سخنان 
خود به پژوهش در حوزه فرش هم اش��اره کرد و يادآور ش��د: 
در س��ال هاي اخير در حوزه فرش پژوهش هاي زيادي صورت 
گرفته و در اجراي طرح پژوهش��ي، اولويت با فارغ التحصيالن 

دانشگاهي رشته فرش است.

در تعیین عوارض خروج از کشور بدسلیقگي شده است
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نفت برنت از مرز ۶۵ دالر عبور کرد
به دنبال تعطيلي خط لوله درياي شمال که عرضه قابل توجهي 
را از بازار خارج کرد نفت برنت براي نخستين بار از سال ۲۰۱۵ 
به باالي ۶۵ دالر در هر بشکه صعود کرد. به نقل از ايسنا، بهاي 
معامالت نفت برنت که قيمت پايه براي بازار جهاني نفت است، 
با ۶۰ سنت يا ۰.۹ درصد افزايش نسبت به معامالت روز دوشنبه، 
به ۶۵.۲۹ دالر در هر بش��که رس��يد. براي نخس��تين بار از ژوئن 
سال ۲۰۱۵ بود که برنت از مرز ۶۵ دالر عبور کرد. نفت وست 
تگزاس اينترمديت آمريکا با ۳۱ س��نت يا ۰.۵ درصد افزايش، 
نس��بت به روز گذش��ته، به ۵۸.۳۰ دالر در هر بش��که رس��يد. به 
 OANDA، گفته جفري هالي، تحليلگر ارش��د بازار در ش��رکت
نفت برنت تحت تاثير خبر تعطيلي خط لوله نفت فورتيز درياي 
شمال به مدت چندين هفته به دليل کشف يک نشت کوچک 
در آن روند صعودي پيدا کرد. واکنش بازار نشان مي دهد که در 
يک بازار با عرضه محدود، هرگونه مش��کل عرضه به افزايش 
قيمت ها منجر خواهد شد. خط لوله نفت فورتيز که بزرگترين خط 
لوله نفت انگليس با ظرفيت حمل ۴۵۰ هزار بشکه در روز است، 
روز دوشنبه پس از کشف نشت تعطيل شد. افزايش قيمت هاي 
برنت، اختالف قيمت برنت با وست تگزاس اينترمديت را افزايش 
داد و به حدود هفت دالر در هر بش��که در مقايس��ه با حدود پنج 
دالر در هفته گذش��ته رس��اند و صادرات نفت آمريکا را جذاب تر 
کرد. قيمت ارزانتر وس��ت تگزاس اينترمديت همچنان نتيجه 
افزايش توليد آمريکا بوده که بيش از ۱۵ درصد از اواسط سال 
۲۰۱۶ افزايش يافته و به ۹.۷۱ ميليون بش��که در روز رس��يده 
اس��ت. اين رقم باالترين س��طح توليد از اوايل دهه ۱۹۷۰ است 
و به سطح توليد روسيه و عربستان سعودي که بزرگترين توليد 

کنندگان جهان هستند، نزديک شده است.

هر قيمت جديدي که براي بنزين اعالم مي شود 
کذب محض است

س��خنگوي ش��رکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي با 
اش��اره به برخي اخبار در مورد افزايش قيمت بنزين، گفت: هر 
قيم��ت جدي��دي که براي بنزين اعالم مي ش��ود کذب محض 
است. زيبا اسماعيلي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۷ به تازگي تقديم مجلس شوراي اسالمي شده 
است، اظهار کرد: مجلس هنوز اليحه بودجه را بررسي نکرده و 
هنوز نمي توان نظر قطعي در مورد چگونگي اجراي اين اليحه 
ارائه کرد. وي با تاکيد بر اين که قيمت گذاري در مورد بنزين در 
اختيار ش��رط ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي نيس��ت، 
توضيح داد: مجلس و دولت بايد در مورد افزايش قيمت بنزين 
تصمي��م بگيرن��د و هر تصميمي که مجل��س و دولت اخذ کنند 
ش��رکت مل��ي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي اجرا خواهد 
کرد. س��خنگوي ش��رکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي با اش��اره به اعالم برخي قيمت ها در بازه زماني مش��خص 
براي بنزين، گفت: افزايش قيمت بنزين نهايي نش��ده اس��ت و 
بنابراي��ن ه��ر مبلغ و هر زماني که ب��راي افزايش قيمت بنزين 
اعالم شده تکذيب مي شود، زيرا هنوز مجلس به اليحه بودجه 

رسيدگي نکرده است.

پيشخوان

انرژی

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي پاسخ هاي وزير نفت به سوال 
حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده ش��اهين ش��هر را قانع کننده 
ندانستند و بيژن زنگنه نخستين کارت زرد خود را در دولت دوازدهم 

از مجلس دهم دريافت کرد.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در جلسه علني ديروز سه شنبه مجلس 
ش��وراي اس��المي براي دومين بار در پشت تريبون قرار گرفت و به 
سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مورد اين 
ک��ه چ��را برخالف اختيارات قانوني طرحي به نام برندينگ اجرايي 

شده است؟ پاسخ داد.
حاجي دليگاني پس از اظهارات وزير نفت اعالم کرد که از پاسخ هاي 

وزير قانع نشده و سوال را به راي مجلس گذاشت.
نماين��دگان مجل��س ني��ز با ۱۰۶ راي مواف��ق، ۸۰ راي مخالف، ۶ 
راي ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر،پاسخ هاي وزير نفت را 
قانع کننده ندانس��تند و وزير نفت دولت دوازدهم نخس��تين کارت 

زرد را دريافت کرد.
حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مجلس به عنوان طراح اين 
س��وال گفت: اخيرا دس��تورالعملي از سوي وزير نفت صادر شده که 
خارج از اختيارات قانوني بوده و بناس��ت بر اس��اس آن شرکت هاي 
واس��طه اي براي سوخت رس��اني از ش��رکت فرآورده هاي نفتي و 
پااليشگاه ها و جايگاه هاي سوخت تشکيل شود که در اين صورت 

نابساماني در نقاط مختلف کشور به وجود مي آيد.
زنگن�ه: ب�راي خري�د کاال در قرارداده�اي نفت�ي بايد مناقصه  ���

برگزار شود
به نقل از ايرنا، بيژن زنگنه در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي در 
پاس��خ به س��وال مشترک سه نماينده )جواد کريمي قدوسي، هادي 
قوامي و حس��ينعلي ش��هرياري، نمايندگان مجلس، اس��فراين و 
زاهدان( درباره علت خريد لوله هاي بدون درز براي ش��رکت هاي 
نفت از خارج از کشور، بيان داشت: اين بحث، درباره لوله هاي عادي 
نيس��ت، بلکه مربوط به لوله هاي بدون درز اس��ت که با فشار بسيار 
ب��اال در درون چ��اه و ب��راي انتقال نفت از چاه تا واحد بهره برداري 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
وزير نفت افزود: ما در سال هاي اخير به جز در مورد غرب کارون و 
پارس جنوبي، تقريبا در س��اير س��رمايه گذاري هاي ديگر در بخش 

باالدستي و پااليش، نزديک به توقف هستيم.
زنگنه با بيان اين که در واقع کمبود منابع يکي از مشکالت ما براي 
امض��اي قرارداده��اي نفتي اس��ت، گفت: حتي اجراي يک قرارداد 
۲۵۰ ميلي��ون دالري ک��ه به امضا رس��يده، ب��ه دليل کمبود منابع و 

مشکالت ديگر متوقف شده است.

وي با بيان اينکه به س��اخت داخل، اعتقاد دارم، اضافه کرد: براي 
ساخت لوله هاي سي.آر.اي که لوله هاي بسيار پيچيده است که در 
اوايل امسال يک قرارداد ۵۶۳ ميليون يورويي با يک شرکت اروپايي 

و يک شرکت ايراني براي داخلي سازي آن امضا کرديم.
وزير نفت يادآور شد: اين بزرگترين قرارداد توليد داخل است که پس 

از ساخت توربين کمپرسور نفت، به امضا رسيده است.
زنگنه اضافه کرد: براي تامين لوله هاي پيچيده سي.آر.اي به ويژه 

در دوران تحريم دچار مشکالتي بوديم.
وي با بيان اين که لوله س��ازي اس��فراين دچار مش��کالتي اس��ت، 
افزود: اين کارخانه در حال واگذاري اس��ت و نمي تواند س��رمايه 

گذاري کند.
وزير نفت به مش��کالت مالي اش��اره کرد و ادامه داد: گفته ش��د که 
در س��ال ۸۹ کارخانه لوله س��ازي اس��فراين ۴۸ هزار تن قرارداد با 

نفت امضا کرده بود.
زنگنه اضافه کرد: در س��ال هاي ۹۰ و ۹۱ در مجموع به ميزان ۴۰ 
ميليارد دالر در نفت سرمايه گذاري شد، اما ميزان سرمايه گذاري 

امسال تاکنون ۱.۵ ميليارد دالر هم نرسيده است.
وزير نفت با بيان اين که ما بي پول ش��ده ايم، يادآور ش��د: حتي اگر 

سفارش ساخت هم بدهيم، نمي توانيم پول آن را بدهيم.

زنگنه يادآور ش��د: چندي پيش مناقصه اي براي س��اخت لوله هاي 
بدون درز برگزار شد که شرکت لوله سازي اسفراين به دليل نداشتن 
شرايط، کنار گذاشته شده و شرکت ديگري برنده شد، اما با وجود 
اين که اين طرح ۲۰۰ ميليون دالر ارزش داشت به دليل نداشتن 

پول نتوانستيم عملياتي کنيم.
وزي��ر نف��ت ب��ا تاکيد بر اين که براي خريد و س��فارش بايد مناقصه 
برگزار شود، گفت: خود مجلس تصويب کرده است که براي خريد 
بايد مناقصه برگزار شود و نمي توان از طريق ترک تشريفات کاال 

را تهيه کرد.
زنگنه خاطر نش��ان کرد: حتي اگر يک ش��رکت توانمند ايراني قادر 
ب��ه تولي��د کااليي باش��د، ما نمي توانيم ب��دون مناقصه از آن کاال 

خريداري کنيم.
وي با بيان اين که ۱۰ گروه کااليي را براي داخلي س��ازي تعيين 
کرده ايم که تاکنون براي بسياري از آنها قرارداد امضا شده است، 
گفت: لوله هاي س��ي.آر.اي، س��اخت کمپرس��ور و توربين از جمله 

کاالهايي هستند که بومي سازي مي شود.
��� اج�راي ط�رح برندين�گ، تصديگ�ري دول�ت را کاه�ش 

مي دهد 
وزي��ر نف��ت با بي��ان اين که طرح برندين��گ )جايگاه هاي زنجيره 

اي( جايگاه هاي عرضه س��وخت باعث کاهش تصديگري دولت 
مي شود، گفت: براي اجراي طرح برندينگ ۸۵ شرکت تقاضا داده اند 

و انحصاري در طرح وجود ندارد. 
نامدار زنگنه همچنين در پاسخ به سوال حسينعلي حاجي دليگاني 
نماينده ش��اهين ش��هر درباره غيرقانوني بودن طرح برندينگ بيان 
داش��ت: اکنون ش��رکت ملي پخش فراورده هاي نفتي، بنزين را به 

جايگاه داران تحويل مي دهد و پول آن به خزانه واريز مي شود. 
وزير نفت با بيان اين که ۳۵۰۰ جايگاه نفت و بنزين و ۲۵۰۰ جايگاه 
س��ي.ان.جي داريم، افزود: پس از واريز پول به خزانه، وزارت نفت 
براي پرداخت دس��تمزد جايگاه داران و کاميون داران بايد از خزانه 

درخواست پول کند. 
وي ادامه داد: تحويل بنزين و فرآورده هاي نفتي به اين جايگاه ها 
اختالف نظرهاي بسياري ايجاد مي کند که کار را به دادگاه مي کشد، 
اما اگر طبق مصوبه دولت، نفت، بنزين، گازوئيل در محل انبار به 

جايگاه دار فروخته شود، اختالف و دعواها کاسته مي شود. 
زنگنه تأکيد کرد: اين که گفته مي ش��ود مالکيت جايگاه ها با طرح 
برندينگ به خطر مي افتد، درست نيست، اين مسئله اختياري است 

و واگذاري جايگاه ها به صورت اجبار انجام نمي شود.
وزير نفت با بيان اينکه با طرح برندينگ کميت و کيفيت سوخت، 
ايمني جايگاه و ظاهر جايگاه نيز مورد توجه قرار مي گيرد، ادامه داد: 
براي اجراي طرح برندينگ ۸۵ شرکت تقاضا دادند و صالحيت آنها 
بررسي شد، بنابراين انحصاري در کار وجود ندارد و شرکت هاي برند 
تنها مي توانند سهم ۲۰ درصدي در نظارت، سهم ۳۰ درصدي در 
سطح استان و سهم ۵۰ درصدي در سطح شهرستان داشته باشند 
که اين به نفع کشور تمام مي شود.  زنگنه درباره اين که قانون به 
او اجازه ايجاد چنين طرحي را نداده است، گفت: طبق قانون نفت 
در س��ال ۹۱، وزيرنفت اختيار مقررات و دس��تورالعمل ها در زمينه 
حسن امور توزيع نفت و گاز و نظارت بر فرآيند تجارت نفت و گاز 
را برعه��ده دارد، بنابراي��ن کار ما غيرقانوني نيس��ت.  وزير نفت در 
پايان تأکيد کرد: طرح برندينگ باعث کاهش تصدي و هزينه هاي 
دولت مي شود، هم پااليشگاه ها مي توانند جايگاه داشته باشند، هم 
جايگاه داراني وجود دارند که پااليش��گاه ندارند، اين طرح در واقع 
تش��ويقي اس��ت.  برندسازي يا طرح ايجاد جايگاه هاي زنجيره اي 
چندي پيش با هدف ارائه خدمات کيفي همزمان با رقابت زايي به 

دستور صريح وزير نفت کليد خورد. 
اکنون جايگاه عرضه سوخت در کشور به روشي سنتي اداره مي شود 
و هدف از برندس��ازي، فاصله گرفتن از اين روش س��نتي و رسيدن 

به اصل مهم مشتري مداري است.

با وجود دفاع قاطع وزیر نفت رقم خورد؛

نخستين کارت زرد خانه ملت به زنگنه

سرمایه گذاري براي ۳۰ گيگاوات ظرفيت خورشيدياستمرار احياي آهسته شرکت هاي نفتي در ۲۰۱۸کاهش وابستگي بودجه ۹۷ به درآمدهاي نفتي
عض��و کميس��يون برنام��ه، بودج��ه و 
محاس��بات مجل��س ب��ا بي��ان اين که 
وابستگي بودجه سال ۹۷ به درآمدهاي 
نفتي کاهش يافته اس��ت، گفت: دولت 
در اليحه بودجه ۹۷، اقدام مناسبي براي 

کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي انجام داده است.
به گزارش شانا، محمدرضا تابش با اشاره به بررسي اليحه بودجه 
س��ال ۹۷ در مجلس ش��وراي اس��المي، گفت: دولت براي تدوين 
اليح��ه بودج��ه ۹۷ ب��ه صورت عملياتي عزمي جدي دارد و ما از اين 
اقدام دولت قدرداني مي کنيم. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اين که 
کاهش وابستگي بودجه سال ۹۷ نسبت به سال هاي گذشته کاهش 
يافته اس��ت، افزود: دولت در اليحه بودجه ۹۷، اقدام مناس��بي براي 

کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي انجام داده است.

يک مؤسس��ه اعتبارسنجي پيش بيني 
ک��رد ک��ه ثبات قيمت نف��ت مي تواند 
به بازگش��ت آهس��ته رونق به کسب و 
کار ش��رکت هاي نفتي در س��ال آينده 
مي��الدي کمک کند. مؤسس��ه موديز 

پيش بيني کرد که قيمت نفت در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي در بازه 
۴۰ تا ۶۰ دالر براي هر بشکه باقي مي ماند و به بازسازي تدريجي 
وضع ش��رکت هاي انرژي که به دليل افت قيمت نفت تا مرز 
ورشکستگي رفته بودند، کمک مي کند. استيو وود، مدير بخش 
نفت و گاز مؤسس��ه موديز، ديروز )دوش��نبه ۲۰ آذر ماه( اعالم 
ک��رد اگ��ر قيم��ت نفت در بازه ۵۰ تا ۶۰ دالر بماند، به اس��تمرار 
فعاليت هاي اکتشاف و توليد نفت مي کنند، اما همچنان برخي 

شرکت ها ممکن است اعالم ورشکستگي کنند.

ش��رکت نيروي دولتي EDF فرانس��ه 
در راس��تاي تالش دولت اين کش��ور 
براي تحقق اهداف آب و هوايي، قصد 
دارد ۳۰ گيگاوات ظرفيت خورش��يدي 
در فاصله س��ال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ ايجاد 

کن��د. ب��ه نقل از ايس��نا، ژان برنارد لوي، مديرعامل ش��رکت 
EDF يک روز پيش از اينکه پاريس ميزبان يک نشس��ت آب 
و هوايي باشد، با اعالم خبر مذکور به خبرنگاران گفت: هزينه 
اين سرمايه گذاري از سوي شرکاي سهامي، فاينانس پروژه و 
وام تامين خواهد شد. فرانسه مي خواهد سهم انرژي هسته اي 
در توليد نيرو را از ۷۵ درصد کنوني به ۵۰ درصد تا حدود سال 
۲۰۳۵ کاهش دهد و مايل است سرمايه گذاري در انرژي هاي 

تجديدپذير را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.

دادنامه 
خواهان: آقاي کريم سودي فرزند سعادت به نشاني اردبيل – پارس آباد خ جمهوري نرسيده 

به تاالر مجلل فروشگاه روز به روز 
خوانده: آقاي بهروز مرادي اجيرلو فرزند حس��ن به نش��اني اردبيل – پارس آباد خ امام جنب 

هتل آسيا
محکوم به: بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره ۹۶۱۰۰۹۴۵۱۶۹۰۰۳۱۵ و 
شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۴۵۱۶۹۰۰۱۸۱ محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۳۵/۰۰۰ ريال از بابت هزينه دادرسي و 
۳۰۰/۰۰۰ ريال هزينه حق االنتشار مطابق تعرفه قانوني و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور 
چک تا روز وصول بر مبناي نرخ تورم اعالمي از ناحيه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
که در واحد اجراي احکام مدني احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد 
و پرداخ��ت ني��م عش��ر ب��ه مبلغ ۵۴۱/۷۵۰ ريال در حق صن��دوق دولت راي صادره غيابي و 
ابالغ قانوني اس��ت. )بابت دو فقره چک به ش��ماره س��ريال ۱۶۵۴۹۲-۱۶۵۴۹۳ عهده بانک 

صادرات شعبه پارس آباد(. م الف ۷۱۱۱
مسئول دفتر شعبه ۹ شوراي حل اختالف شهرستان پارس آباد - معصومي

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
ظ��رف ده روز مف��اد آن را بموق��ع اج��را گذارد )م��اده ۳۴ قانون اجراي احکام   -۱
مدني( ۲- ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد ۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا 
محکوم به از آن ميس��ر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
س��ي روز کليه اموال خود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مش��روح مش��تمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالي و 
اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مش��خصات دقيق حس��ابهاي مذکور و کليه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواست محکوم له 
بازداش��ت مي ش��ود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ۱۳۹۴( . ۴- خودداري 
محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تغزيري درجه 
هف��ت را در پ��ي دارد. )م��اده ۳۴ قان��ون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 
نح��وه اج��راي محکومي��ت مالي ۱۳۹۴( ۵- انتق��ال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار 
از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباش��د موجب مجازات 
تعزيري درجه ش��ش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات مي ش��ود. 
)م��اده ۲۱ قان��ون نح��وه اجراي محکوميت مال��ي ۱۳۹۴( . ۶- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع 
وثيقه يا معرفي کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود. )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجراي 

محکوميت مالي ۱۳۹۴(.

نشر آگهي 
واخواه خانم ليال افراز فرزند س��ليمان دادخواس��تي را با موضوع واخواهي نس��بت به دادنامه 
ش��ماره ۹۶۰۹۹۷۲۲۹۵۱۰۰۰۲۹ بطرفيت آقاي وحيد س��يفي فرزند خالقوردي )واخوانده( 
مطرح نموده اس��ت که وقت رس��يدگي آن در تاريخ ۹۶/۱۱/۰۸ س��اعت ۹ صبح ميباش��د و با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده نياز به نش��ر يک نوبت آگهي در جرائد کثيراالنتش��ار 
ميباش��د که مقتضي اس��ت يک نوبت در روزنامه هاي کثراالنتش��ار درج و مراتب جهت درج 

در پرونده به اين دادگاه ارسال گردد.م الف:۵۳۶۱
دفتر شعبه اول حقوقي دادگاه بخش کهريزک 

حصر وراثت
آقاي حيدر علي رضائي راد  داراي ش��ماره شناس��نامه ۴۰۲ به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
۹۴۷/۹۵۸/۹۶ اي��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ي حص��ر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
ش��ادروان احس��ان رضائي راد  بشناس��نامه ۶ در تاريخ  ۹۶/۶/۶ اقامتگاه دائمي  خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱- حيدر علي رضائي راد  ۴۰۲ پدر متوفي 

۲- زهرا ابوالحسن ۲۹۹۶ مادر متوفي 
متوفي به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگري ندارد

و اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر 
کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف: ۵۳۵۷
رئيس شعبه ۹۵۸ شوراي حل اختالف شهرري

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۳۰۰۳۰۱۲ هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کهريزک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امير حس��ين ذاکري موحد فرزند رضا بش��ماره 
شناسنامه ۷۲۴۰ صادره از تهران در شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 
۶۵/۲۹ متر مربع پالک ۹۳ فرعي از ۱۶۶ اصلي خريداري از مالک رس��مي آقاي محس��ن 

کلکوه��ي مح��رز گرديده اس��ت لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف:۵۳۸۲
سيد مهدي المعي – رئيس ثبت اسناد و امالک کهريزک  

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست ضمائم به
کالسه پرونده: ۵۹۹/۳/۹۶

وقت رسيدگي: ۹۶/۹/۲۶ ساعت ۹/۴۵ 
خواهان: فرح شکري 
خوانده: نصراله نبي لو

خواسته :
خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رس��يدگي به ش��عبه سوم 
ش��وراي حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرس��ي 
مدني مراتب يک نوبت در يکي از جرائد کثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهي ظرف  يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور بهم 
رساند چنانچه بعدا ابالغي بوسيله ي آگهي الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود .م الف: ۵۳۹۱
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي  کهريزک 

آگهي تحرير ترکه
خواه��ان آق��اي نورمحم��د همت��ي نورآب��ادي فرزند حجت اهلل به وکالت خ��ودش با تقديم 
دادخواستي به کالسه بايگاني ۹۶۰۴۰۸ در شوراي شعبه ۴ حقوقي دلفان درخواست تحرير 
و تقسيم ترکه شادروان هيبت اهلل فرزند محمد کريم متولد ۱۲۵۵.۵.۲ به شماره شناسنامه 
۲۴۵ در تاريخ ۱۳۲۹.۵.۴ در اقامتگاه دائمي خود درگذش��ته اس��ت حال با انجام تش��ريفات 
مقدماتي روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۷ ساعت ۱۰ صبح جهت تحرير ترکه،ترکه متوفي 
فوق الذکر تعيين و طي يک نوبت در روزنامه مه هاي کثيراالنتش��ار آگهي مي گردد.از ورثه 
يا نماينده قانوني متوفي، بس��تانکاران و مديونين به متوفي و اش��خاص حقيقي و حقوقي 
که حق يا ديوني بر ترکه متوفي ذکر ش��ده دارند خواس��ته مي ش��ود با مراجعه حضوري و با 
در دس��ت داش��تن مدارک قانوني در تاريخ فوق الذکر جهت تحرير ترکه در ش��عبه ۴ حقوقي 
دلفان حضور يابند. در غير اين صورت وفق مادتين ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون آمور حسبي و قانون 
ش��وراهاي حل اختالف ترکه متوفي ياد ش��ده تحرير و به اعتراضات خارج از موعد مقرر 

ترتيب اثر نخواهد شد.
فرهاد گلمحمدي/ مسئول شوراي حل اختالف شعبه دلفان

به موجب پرونده اجرايي کالسه ۹۴۰۰۱۸۶شش دانگ يکباب عمارت تحت پالک۹۱۶فرعي 
از۶۵اصلي )نهصدوش��انزده فرعي ازش��صت وپنج اصلي (بنام امين جمش��يدي دلفان ثبت و 
س��ندمالکيت صادرگرديدطبق س��ند رهني ۳۲۱۵۰مورخه۱۳۹۳/۰۶/۲۲دفترخانه ش��ماره 
دوکوهدشت درقبال مبلغ ۲۲۴۸۷۶۰۱۰۳۵ريال)بيست ودوميليارد وچهارصدوهشتادوهفت 
ميلي��ون وشش��صد وي��ک هزاروس��ي وپن��ج ريال (درره��ن بانک مل��ت قرارگرفته وطبق 
نظرکارشناس��ان رس��مي به مبلغ۱۵۵۹۸۶۰۰۰۰۰ريال )پانزده ميلياردوپانصدونودوهش��ت 
ميلي��ون وشش��صدهزارريال (ارزيابي ش��ده وپالک ف��وق داراي ۱۸۹/۴۰مترمربع در چهار 
طبقه)طبق��ه اول تاچه��ارم (باذک��ر اينک��ه همکف نيزيک طبقه محاس��به ميگرددو داراي 
انش��عابات آب و برق و گازواقع درکوهدش��ت خيابان سدس��احلي منش��عب ازخيابان زينب 
باحدودو مش��خصات ش��ماال به طول۱۰/۱۰مترمربع به حريم سدس��احلي۱۲متري غربابه 
طول ۱۸/۹مترمربع به س��اختمان همس��ايه جنوبابطول۹/۵مترمربع به س��اختمان همسايه 
ش��رقابطول۱۹/۵۰متربه س��اختمان همس��ايه داراي سازه ازنوع اس��کلت فلزي پيچ ومهره 
ومصال��ح مورداس��تفاده آن آجر س��فال س��قف ازنوع تيرچه بلوک نم��اي بيرون کامپوزيت 
نماي داخل رنگ کاري و نقاش��ي ميباش��دفاقدپايان کاروفاقدکاربري غيرمس��کوني اس��ت 
ملک مذکورواقع در خيابان سدساحلي روبروي باغ پرندگان ازساعت۹الي۱۲روزچهارشنبه 
مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۳دراداره ثبت اسنادوامالک کوهدشت واقع در خيابان مالک اشتراز طريق 
مزايده بفروش مي رسد.مزايده از مبلغ۱۵۵۹۸۶۰۰۰۰۰ريال)پانزده ميلياردوپانصدونودوهشت 
ميليون و ششصدهزارريال (شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادي نقدافردخته مي شود. الزم 
به ذکراست پرداخت بدهي هاي مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب وياحق اشتراک و 
مصرف درصورتي که موردمزايده داراي آنهاباشدونيزبدهي هاي مالياتي وعوارض شهرداري 
وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يانش��ده باش��دبه عهده برنده 
مزايده است ونيزدر صورت وجودمازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازادبه 
برنده مزايده مس��تردخواهد ش��دونيم عش��روحق مزايده نقداوصول مي گرددضمناچنانچه 
روزمزاي��ده تعطي��ل رس��مي گردد،مزايده روز اداري بعداز تعطيلي درهمان س��اعت و مکان 

مقرر برگزارخواهدشد.  
 حسن نصرتي-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک کوهدشت

 فرشاد اسدی – شهردار نور

ش�هرداری نور در نظر دارد نس�بت به انتخاب پیمانکار ديواره س�ازی 
حاشیه رودخانه تمیشان از طريق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای 
رتبه از مراجع ذيصالح اقدام نمايد. لذا کلیه ش�رکتهای واجد ش�رايط 
میتوانند حداکثر ظرف 7 روز از انتش�ار نوبت دوم آگهی جهت دريافت 

اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری نور مراجعه نمايند.
انتشار نوبت اول آگهی در تاريخ 96/9/22 

انتشار نوبت دوم آگهی در تاريخ 96/10/2 

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

برداشت 71۵ ميليون بشکه نفت از ميدان هاي مشترک و غيرمشترک غرب کارون

علم حسابداري محور توسعه حوزه کسب و کار است

مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران اعالم 
ک��رد: از مجم��وع حدود ۸۷ ميليارد بش��که ذخيره نفت 
درجاي منطقه غرب کارون، تاکنون ۷۱۵ ميليون بشکه 
نفت برداش��ت ش��ده اس��ت. به نقل از شانا، کريم زبيدي 
در هفتمين نشس��ت بررسي عملکرد پروژه هاي اقتصاد 
مقاومتي س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور که با موضوع 
»توس��عه ميادين مش��ترک نفتي غرب کارون« در اين 
س��ازمان برگزار ش��د، عنوان کرد: ذخاير نفت درجاي 
منطقه غرب کارون )مش��تمل بر ميدان هاي مشترک و 
غيرمشترک( حدود ۸۷ ميليارد بشکه برآورد مي شود که 
با احتساب ميانگين ضريب بازيافت ۱۵ درصد، بالغ بر ۱۳ 

ميليارد بشکه نفت اين منطقه قابل استحصال است.
وي افزود: از اين ميان، تاکنون ۷۱۵ ميليون بشکه نفت 

)کمتر از يک ميليارد بشکه( برداشت شده است.
زبيدي، روند پيش��رفت طرح هاي توسعه اي ميدان هاي 
مش��ترک غ��رب کارون را ب��ا توج��ه ب��ه مش��کالت و 
محدوديت هاي بس��يار صنعت نفت در تامين س��رمايه و 
فناوري، مطلوب برشمرد و گفت: به عنوان نمونه، هزينه 
س��رمايه گذاري توليد هر بش��که نفت خام در آزادگان 
شمالي حدود ۳۴ هزار دالر شد و ضريب بازيافت شرکت 
چيني در اين ميدان حدود پنج درصد بوده است. بديهي 
اس��ت هزينه تمام ش��ده و ضريب بازيافت نمي تواند در 

اين شرايط قابل قبول باشد. 
وي ب��ا ي��ادآوري اين ک��ه ش��رکت هاي خارجي ديگر 
مي توانس��تند با هزينه هاي کمتر چنين طرح هايي را به 
س��رانجام برس��انند، گفت: ش��رکت ايراني تدبير انرژي 
هم در توس��عه ياران ش��مالي توانست با هزينه اي نسبتا 
معقول يعني کمتر از ۲۰ هزار دالر براي هر بشکه، طرح 

را به پايان برساند. 
زبيدي ابراز اميدواري کرد که با استفاده از فناوري هاي 
نو و تامين سرمايه هاي مورد نياز، روند توسعه در غرب 
کارون بيش از پيش شتاب گيرد و ضريب بازيافت نفت 

در اين منطقه افزايش يابد.

به مناسبت هفته حسابدار، کارکنان امور مالي با مديرعامل 
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ديدار کردند. به نقل 
از روابط عمومي ش��رکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد، 
مهندس س��يد مجيد منبتي با تبريک هفته حس��ابداري 
به کارکنان پرتالش امور مالي گفت: حس��ابداري امروز 
محور توس��عه حوزه کس��ب و کار است. وي اظهارداشت: 
فعاليت هاي��ي که در حوزه امور مالي پااليش��گاه صورت 
ميگيرد و تاثيراتي که اين واحد دارد باعث اعتبار بخشيدن 

به جايگاه اين مجتمع گازي مي شود.
اين مقام مس��ئول با اش��اره به توجه و دقت کارکنان واحد 

امور مالي در کنترل اسناد مالي شرکت و پاسخ گويي به 
دس��تگاه هاي نظارتي افزود: پاک دس��تي و سالمت مالي 

مهمترين اصل در کارکرد مديران و کارکنان دس��تگاه ها 
است و خوشبختانه شاهد همسويي و تطبيق قوانين در امور 
مالي هس��تيم. مهندس منبتي بيان کرد: هنر حسابداري 
ايجاد ارزش افزوده با تحليل مالي براي ش��رکت اس��ت و 
بايد با علم و هنر حسابداري، مشکالت کمبود نقدينگي 
را مديري��ت کني��م. مديرعام��ل ش��رکت پاالي��ش گاز 
شهيد هاشمي نژاد در پايان بر ارائه تحليل فضاي کسب و 
کار در آينده و ش��اف س��ازي پرداخت ها در سطح سازمان 
تاکيد کرد. گفتني است: در تقويم سال ۱۴ تا ۲۱ آذرماه به 

عنوان هفته حسابداري نامگذاري شده است.
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اتحاديه اروپا
 مقصر در برده داري ليبي

سازمان عفو بين الملل در گزارشي 
که دوش��نبه منتشر شد کشورهاي 
عض��و اتحاديه اروپ��ا را متهم کرد 
که در س��اختار پيچيده سوءاستفاده 
و به��ره ب��رداري از پناهجوي��ان و 
مهاجرين توسط گارد ساحلي ليبي 
با دولت اين کش��ور همکاري کرده اند و يکي از عوامل اصلي 
وقوع »برده داري« در ليبي هستند. در اين گزارش مي خوانيم 
ب��ه عن��وان مث��ال دولت ايتالي��ا با ناديده گرفتن ش��کنجه ها و 
س��رکوب هايي که گارد س��احلي ليبي به مهاجران روا مي دارد 
بنوع��ي يک��ي از مهمتري��ن کش��ورهاي اروپايي همدس��ت با 
متهمان پرونده برده داري و ش��کنجه پناهجويان اس��ت. اين 
گ��زارش س��ازمان عف��و بي��ن المل��ل بارها تاکي��د مي کند که 
دولت هاي اروپايي با حمايت از س��اختارهاي ضد مهاجرتي و 
حماي��ت بي ش��ائبه از دول��ت ليب��ي به »درماندگ��ي و بدبختي 
وحش��تناک پناهجوي��ان« در اي��ن منطق��ه کم��ک مي کنند. 
س��ازمان عفو بين الملل پس از دس��ت کم دو س��ال تحقيق 
مداوم و گردهم آوردن منابع و ش��واهد الزم نوش��ته اس��ت که 
گروههاي شبه نظامي مسلح، مقامات دولت ليبي و قاچاقچيان 
در همکاريه��اي تنگاتن��گ بواس��طه درآم��د مال��ي و فس��اد 
پناهجوي��ان را ب��ه وحش��تناک ترين روش ممکن ش��کنجه و 
سرکوب مي کنند.دولت ليبي و کشورهاي اروپايي حامي آن از 
ش��کنجه هايي که عليه پناهجويان اعمال ش��ده باخبر بوده اند و 
ب��ا س��کوت و انفع��ال، اجازه ادام��ه اين اعمال غيرانس��اني را 

داده اند.

درخواست از کنگره امريکا براي تحقيق درباره 
اتهامات جنسي عليه ترامپ

زنان��ي ک��ه اتهام��ات تعرض 
جنسي توس��ط رئيس جمهور 
آمري��کا را علن��ي کرده بودند، 
خواستار تحقيق کنگره در اين 
باره ش��دند. در پ��ي تکرار اين 
اتهامات، يک سناتوردمکرات 
خواس��تار کناره گيري ترامپ ش��د. زناني که پيش از انتخابات 
رياس��ت جمهوري، رئيس جمهور آمريکا، دونالد ترامپ، را به 
آزارجنس��ي متهم کرده بودند، روز دوش��نبه ۱۲ دس��امبر۲۰۱۷ 
نشس��تي خب��ري درم��ورد ادعاهاي خ��ود برگ��زار کردند. در 
بيانيه اي که توس��ط اين ش��رکت منتش��ر شده است، آمده است 
زناني که دونالد ترامپ را به طورعلني به تعرض و آزار جنسي 
مته��م کرده ان��د، ب��راي اولين بار گرد هم جمع مي ش��وند و در 
مورد تعرضي که نس��بت به آنها ش��ده اس��ت با مردم صحبت 

مي کنند. 
عالوه بر اين، س��ناتوردمکرات ايالت نيوجرس��ي آمريکا، کري 
بوک��ر، در پ��ي اتهام هاي آزار جنس��ي که از زم��ان کارزارهاي 
انتخابات��ي رياس��ت جمهوري گريب��ان او را گرفته اند، از دونالد 
ترامپ خواس��ت که اس��تعفا دهد. دولت ترامپ موضعي صريح 
در مقابل اين اتهامات گرفته است وآن هم اين است که همگي 
کساني که رئيس جمهور را به بدرفتاري جنسي متهم کرده اند، 

دروغ مي گويند.

ميخائيل ساکاشويلي آزاد شد
ميخائي��ل ساکاش��ويلي، رئي��س 
جمهور پيش��ين گرجس��تان که در 
بازداشت نيروهاي نظامي اوکراين 
به سر مي برد، ۱۱ دسامبر آزاد شد. 
ه��زاران نف��ر از طرف��داران آقاي 
ب��ه  اعت��راض  در  ساکاش��ويلي 
بازداش��ت وي به خيابان هاي کي يف، پايتخت اوکران ريختند 
و از پترو پوروشنکو، رئيس جمهوري اين کشور خواستند تا در 

مورد وي تجديد نظر کند. 
ميخائي��ل ساکاش��ويلي که ماه ژوئي��ه در اوکراين خلع تابعيت 
ش��ده بود يکش��نبه ش��ب به همراه هوادارانش از طريق مرز 
لهس��تان وارد خاک اوکراين ش��د. ساکاش��ويلي در حالي با در 
دس��ت داش��تن گذرنامه اوکرايني قصد عبور از مرز را داش��ت 
ک��ه نيروه��اي گارد م��رزي در بدو امر او را متوقف و از ورودش 

ممانعت کرده بودند.

۸ ميليون يمني در آستانه خطر قحطي هستند
يک مس��ئول برجس��ته در سازمان 
مل��ل با اش��اره به اينک��ه ۸ ميليون 
يمني در آس��تانه خطر قحطي قرار 
دارند تاکي��د کرد، همه طرف هاي 
درگي��ر در يم��ن بايد اج��ازه دهند 
کمک هاي بشردوس��تانه به دست 
الجزي��ره،  خب��ري  ش��بکه  گ��زارش  برس��د.به  م��ردم 
جيمي مک گولدري��ک، هماهن��گ کننده ام��ور بشردوس��تانه 
س��ازمان مل��ل در يم��ن ط��ي بيانيه اي اعالم ک��رد: محاصره 
مس��تمر بنادر يمن باعث نقص ش��ديد س��وخت، موادغذايي و 
دارو در اين کش��ور ش��ده و اين امر تعداد زيادي از س��اکنان يمن 
را نيازمند کمک هاي فوري کرده اس��ت.مک گولدريک افزود: 
زندگ��ي ميليون ه��ا تن از س��اکنان يمن از جمل��ه ۸.۴ ميليون 
يمني که در آس��تانه قحطي قرار دارند بس��تگي به توان ما در 
ادامه امدادرس��اني هاي پزش��کي، درماني و ارس��ال بسته هاي 

موادغذايي و آب آشاميدني دارد.

يادداشت

تبديل دوران طاليي گازطبيعي به حباب 
ادامه از صفحه اول

... تجارت انتقال گاز LNG در بازارهاي جهان رو به رش��د و با 
رش��د تقاضا همراه بود.دراين ميان انقالب نفت ش��ل در آمريکا 
بخش برق را تغيير داد و به رقيب گاز تبديل ش��د. با روي کار 
آم��دن دونال��د ترام��پ و حمايت وي از صنعت زغال س��نگ ، 
احياي نيروگاه هسته اي در ژاپن و جستجوي اروپا براي يافتن 
انرژي هاي تجديد پذير زغال سنگ و گاز باعث کاهش تقاضا 
ش��ده اس��ت. قيمت هاي پايين نش��انه اين تغيير است. تقاضاي 
گاز از س��وي اروپا نس��بت به ده س��ال گذشته ۱۲ درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. تقاضاي چين و هند همچنان رش��د دارد اما با 
کاهش هزينه نيروي خورشيدي بازار در اين دو کشور استفاده 
از اي��ن منب��ع ان��رژي را در نظر دارد.مقياس رش��د تقاضا چه در 
آس��يا يا اروپا به قيمت گاز و قابليت کاهش بيش��تر آن بس��تگي 
دارد. رقابت گاز با ديگر سوخت ها نقش مهمي در رشد آن دارد 
اما قيمت ها افزايش نخواهد يافت و افرادي که روياي افزايش 
قيمت گاز را داش��تند نا اميد ش��دند. دوران طاليي گاز تنها يک 

حباب طاليي بود. 
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه

 وزراي دفاع کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا 
ب��راي نخس��تين ب��ار تواف��ق مرب��وط ب��ه 
نظامي دائمي اي��ن  همکاري ه��اي 
اتحاديه)پس��کو( را امضا کردند. س��ندي که 
توسط ۲۵ کشور عضو اين اتحاديه امضا شد. 
س��ه کش��ور دانم��ارک، انگلي��س و مالت از 
امض��اي اين توافق نام��ه خودداري کردند.به 
گ��زارش خبرگ��زاري آناتولي، اتريش، بلژيک، فنالند، فرانس��ه، آلمان، يونان، 
مجارس��تان، ايتاليا، ايرلند، لوکزامبورگ، هلند،  پرتغال، روماني، اس��پانيا و سوئد 
کش��ورهايي هس��تند که در اين اتحاد جديد عضو هس��تند.اين تصميم در پي 
بيانيه مشترک کشورهاي عضو درباره تمايل براي حضور در اين اتحاد امنيتي 
و دفاع��ي ص��ورت گرفته اس��ت. وزراي ۲۳ کش��ور عضو اتحادي��ه اروپا بيانيه 
مشترکي را درباره ايجاد اين اتحاد جديد امنيتي و دفاعي امضا کردند. ايرلند و 
پرتغ��ال در تاري��خ هفت��م دس��امبر آن را امضا کردند. براس��اس اين بيانيه، اين 
توافق ش��امل ۱۷ پروژه درباره اموزش، آمادگي عملياتي و توس��عه ظرفيت هاي 
دفاعي و امنيتي اس��ت. همچنين در ادامه اين بيانيه امده اس��ت: انتظار مي رود 
اين پروژه ها به صورت رسمي توس��ط ش��وراي اروپايي اوايل ۲۰۱۸ مورد تاييد 
قرار گيرند.همکاري در زمينه هاي دفاعي و نظامي در شمار ضعف هاي اتحاديه 
اروپا بوده اس��ت. به ويژه مخالفت مس��تمر انگليس همواره مانع از ايجاد يک 

اتحاد دفاعي توسط کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است.

برنامه تشکيل اتحاد دفاعي اروپا کليد خورد

 مسئوالن قزاقستان از برگزاري دور جديدي 
از مذاک��رات صل��ح مي��ان نظ��ام س��وريه و 
مخالف��ان در ۲۱ و ۲۲ دس��امبر ج��اري   در 
آس��تانه خب��ر دادند.به گزارش روس��يا اليوم، 
وزارت خارج��ه قزاقس��تان در بيانيه اي تاکيد 
کرد که دور جديدي از مذاکرات صلح سوريه 
در ۲۱ و ۲۲ دس��امبر جاري در آس��تانه برگزار 
مي ش��ود.وزارت خارجه قزاقس��تان اعالم کرد که اين مذاکرات به ويژه روي 
سرنوش��ت افراد ربوده ش��ده و زندانيان و رس��اندن کمک هاي انساني و بررسي 
روند فعاليت مناطق کاهش تنش متمرکز خواهد بود. مذاکرات اخير آستانه در 
اواخر اکتبر گذشته هيچ پيشرفت ملموسي را حاصل نکرد، اما روسيه پيشنهاد 
داد که نشستي با حضور ۳۰ گروه سياسي سوري از تمامي طرف ها برگزار شود 
اما تحقق اين امر دشوار به نظر مي رسد. مذاکرات آستانه درحالي برگزار خواهد 
ش��د که والديمير پوتين رئيس جمهور روس��يه در ديدارش با بش��ار اسد، همتاي 
س��وري خود در پايگاه حميميم در اس��تان الذقيه دس��تور عقب نش��يني جزئي 
نيروهاي روسيه از سوريه را صادر کرد. اما درمقابل کاخ سفيد اعالم کرد که به 
رغم دس��تور رئيس جمهوري روس��يه براي خارج کردن نيروهاي اين کش��ور از 
س��وريه، اما آمريکا قصد ندارد نيروهايش را از س��وريه خارج کند. اريک باهون 
نيز تأکيد کرده بود که دس��تور پوتين براي خارج کردن نيروهايش از س��وريه بر 

اقدامات و اولويت هاي آمريکا در سوريه تأثيري نخواهد داشت.

دور جديد مذاکرات آستانه ۳۰ آذر آغاز مي شود

 ب��ه دنب��ال وق��وع حمل��ه تروريس��تي روز 
دوش��نبه در ش��هر نيويورک، رئيس جمهور 
آمريکا خواستار پايان "مهاجرت زنجيره اي" 
شد و به کنگره گفت، تا به منظور جلوگيري 
از رويداده��اي اي��ن چنين��ي در آين��ده وارد 
عمل ش��ود. به گزارش راش��اتودي، دونالد 
ترام��پ، رئيس جمهور آمري��کا اين بيانيه را 
پس از حمله تروريستي روز دوشنبه منتشر کرد؛ حمله اي که توسط عقائداهلل 
تبع��ه بنگالدش��ي و س��اکن بروکلين آمريکا صورت گرف��ت. وي بمبي را در 
زيرگ��ذر عاب��ر پي��اده خيابان چهل و دوم واقع در منهتن منفجر کرد که باعث 
زخمي ش��دن خودش و س��ه تن ديگر ش��د. ترامپ در اين بيانيه گفت: مظنون 
تروريس��تي امروز از طريق مهاجرت زنجيره اي خانوادگي که مغاير با امنيت 
مل��ي ماس��ت وارد کش��ور ش��ده اس��ت. آمري��کا باي��د سيس��تم مهاجرتي 
سهل انگارانه خود را اصالح کند؛ سيستمي که اجازه مي دهد بسياري از افراد 
خطرن��اک و اف��رادي ک��ه تحت نظارت و بررس��ي کمي ق��رار گرفته اند وارد 
کش��ورمان بش��وند.وي تاکيد کرد: کنگره بايد به مهاجرت زنجيره اي پايان 
دهد. مهاجرتي که براساس آن افراد از طريق حمايت اقوام و بستگانشان که 
در آمري��کا اقام��ت گرفته اند وارد آمريکا مي ش��ود.ترامپ همچنين از کنگره 
خواس��ت تا درخصوص ديگر پيش��نهادات دولتش براي ارتقاي امنيت داخلي 

از جمله افزايش تعداد ماموران اداره مهاجرت و گمرک وارد عمل شود. 

ترامپ خواستار تشديد قوانين مهاجرتي شد

خط و نشان واردکنندگان برنج برای دولت  با احتکار و باال بردن قيمتها/تجارت/علی کاشی

گروه بين الملل – يازدهمين نشس��ت س��ازمان تجارت جهاني 
زيرس��ايه ش��عار"اول آمريکا" دونالد ترامپ و ديگر دولت هاي 
پوپوليست در بوينس آيرس آرژانتين آغاز به کار کرد. به گزارش 
رويترز، اين نخستين نشست سازمان  تجارت جهاني از زمان به 
قدرت رسيدن دونالد ترامپ در آمريکاست و مخالفت با جهاني 

سازي افزايش يافته است.
 از نظر رئيس جمهور آمريکا اين سازمان براي همه مفيد است، 
ب��ه ج��ز کارگران آمريکا. اما سياس��ت اقتصادي حمايت گرايي 
)محافظه کارانه( تنها مختص آمريکا نيس��ت. مخالفان جهاني 
سازي در پايتخت آرژانتين به برگزاري نشست سازمان تجارت 

جهاني اعتراض کردند.
 درمقابل اعضاي اصلي اين س��ازمان با انتقاد از حمايت گرايي 
خواستار يک سيستم قدرتمند چندمليتي شدند. به گزارش شبکه 
روس��يا اليوم صد ها نفر از مخالفان جهاني س��ازي در آرژانتين 
در اعتراض به برگزاري نشست وزراي سازمان تجارت جهاني 
ب��ه خيابان ه��اي بوينس آيرس پايتخت اين کش��ور آمدند.اين 
نشست از روز يکشنبه در بوئنوس آيرس آغاز شده تا چهارشنبه 
ادامه خواهد داش��ت.. بر اس��اس اين گزارش نيرو هاي پليس از 
ورود معترض��ان ب��ه محل برگزاري نشس��ت در مرکز پايتخت 

جلوگيري کردند.
مخالفت هاي آمريکا با رويکرد سازمان ���

وزير تجارت دولت دونالد ترامپ اعالم کرد که سازمان تجارت 
جهاني تمرکز خود را در مذاکرات تجاري از دس��ت داده اس��ت 
و نس��بت به کش��ورهاي ثروتمند درحال توس��عه مانند چين 
س��ختگيري کمتري مي کند. سازمان تجارت جهاني که شاهد 
اختالف��ات درون��ي درباره چين اس��ت و از آغ��از دور جديدي از 
مذاکرات گس��ترده تجاري ناتوان به نظر مي رس��د، روز يکشنبه 
نشس��تي در س��طح وزيران در بوئنوس آيرس پايتخت آرژانتين 
برگزار کرد که نخستين نشست از زمان به قدرت رسيدن دونالد 
ترامپ به عنوان منتقد اين سازمان بود. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه از پاريس، اين سازمان که ۱۶۴ کشور عضو آن هستند 
يازدهمين نشس��ت ش��ش ماهه خود را در سطح وزيران از دهم 
تا س��يزدهم دس��امبر برگزار کرد. دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريکا که ش��عارهاي پوپوليس��تي را سر مي دهد همواره از اين 

سازمان جهاني انتقاد کرده است. 
يک مقام ارشد فرانسوي به خبرگزاري فرانسه گفت: واشنگتن 
مذاکره مجدد بر سر توافقنامه هاي تجاري که زير نظر سازمان 
تجارت جهاني امضا شده است را بعيد نمي داند و تالش مي کند 
مانع برخي انتصاب ها در داخل کميته رس��يدگي به اختالفات 

تجاري در داخل اين سازمان شود.اين کميته که يکي از ارکان 
س��ازمان تجارت جهاني محس��وب مي ش��ود به اختالفات بين 
دولت ها بر س��ر اختصاص يارانه يا عوارض گمرکي رس��يدگي 
مي کن��د. مث��ال اي��ن کميته نقش مهم��ي در جنگ تجاري بين 
دو قط��ب هواپيماس��ازي آمريکاي��ي و اروپايي يعني بوئينگ و 

ايرباس ايفا مي کند. 
واش��نگتن بار ها اين کميته را ناکارآمد دانس��ته و خواس��تار در 
پيش گرفتن سياستي جسورانه تر براي دفاع از منافع خود است. 
نماينده تجارت آمريکا در اين اجالس اعالم کرد بس��ياري از 
کش��ورها از قوانين س��ازمان تجارت جهاني پيروي نمي کنند و 
بس��ياري از کش��ورهاي ثروتمند درحال توسعه از معافيت هاي 
غيرمنصفان��ه به��ره مي برند. از پنچ کش��ور ثروتمند ادعا کردند 
که درحال توس��عه هس��تند اما مدارک کافي ارائه ندادند. اين 
کش��ورها ش��امل قطر و س��نگاپور هس��تند که در مسير توسعه 
از توافق��ات س��ازمان تجارت جهان��ي فرصت هاي خوبي براي 

تجارت کسب کردند. 
اي��االت متح��ده انتخاب قضات تازه ب��راي بحث هاي تجاري 
در س��ازمان تج��ارت جهان��ي را وتو کرده ک��ه باعث بحران در 
اين س��ازمان ش��ده است.با اين حال سوزان مالکورا وزير سابق 

امور خارجه آرژانتين ابراز خوش بيني کرد در نشست بوئنوس 
آي��رس، اتحادي��ه اروپا و س��ازمان بازار مش��ترک کش��ور هاي 
آمري��کاي جنوبي )مرکوس��ور- متش��کل از آرژانتين، برزيل، 
 اروگوئ��ه و پاراگوئ��ه( بعد از ۱۸ س��ال مذاکره به توافق تجاري

 دست يابند.
 با اين حال سيس��يليا مالمس��تروم کميسر تجاري اتحاديه اروپا 
اخيرا گفت: مذاکرات بين اتحاديه اروپا و مرکوسور احتماال در 
سال ۲۰۱۸ نيز ادامه پيدا خواهد کرد. منتقدان سازمان تجارت 
جهاني معتقدند اين س��ازمان نتوانس��ت اس��ت به پيشرفتي در 
خص��وص »تواف��ق دوح��ه« که مذاکرات درباره آن ۱۵ س��ال 
طول کش��يد دس��ت يابد و اين سازمان فاقد اختيارات براي حل 

مشکالتي است که چين مطرح مي کند.
اميدواري چين به حضور قدرتمند  ���

يازدهمين دور نشس��ت وزراي سازمان تجارت جهاني درحالي 
برگزار شد که کشورهايي چون آمريکا و ژاپن خواستار تقويت 

استانداردها در اين سازمان شدند. 
اياالت متحده از مقاومت اتحاديه اروپا دربرابر رس��ميت يافتن 
چي��ن ب��ه عنوان يک بازار اقتص��ادي حمايت مي کند و مدعي 
است که دولت چين به طور غيرمنصفانه اي در اقتصاد دخالت 

مي کند. غرب معتقد اس��ت پيروزي پکن در س��ازمان تجارت 
جهان��ي مي توان��د به طور قاب��ل توجهي باعث کاهش تعرفه ها 

کاالهاي وارداتي چيني شود. 
وزير تجارت و بازرگاني چين در اين اجالس اعالم کرد درحاليکه 
حمايتگري در تجارت افزايش يافته ، هيچ کش��وري نمي تواند 
در انزوا موفق شود و قوانين سازمان تجارت جهاني در حفاظت 
از جهاني س��ازي مهم اس��ت. به گزارش راديو بين المللي چين، 
جون��گ ش��ان، وزير بازرگاني چين و ريي��س هيات نمايندگي 
چين در سخنراني خود در اين نشست تاکيد کرد، چين همواره 
از مدافعان قطعي جهاني ش��دن اقتصادي و س��ازوکار تجارت 
چند جانبه اس��ت. وزير بازرگاني چين تاکيد کرد که کش��ورش 
همواره از مدافعان جهاني ش��دن اقتصادي و س��ازوکار تجارت 

چند جانبه است.
 پيش��نهاد ي��ک کمربن��د- يک جاده مورد س��تايش و واکنش 
مثبت بيش از ۱۴۰ کش��ور و بيش از ۸۰ س��ازمان بين المللي 
قرار گرفته اس��ت. چندي پيش، ش��ي جين چينگ در نشس��ت 
رهبران اپک نيز گفت، بازار چين بيش از پيش گسترش مي يابد 
و پيش بيني مي ش��ود در ۱۵ س��ال آينده، چين ۲۴ هزار ميليارد 
دالر واردات کاال داش��ته باش��د و ميزان کل س��رمايه گذاري در 
خارج نيز به ۲ هزار ميليارد دالر برس��د. وي افزود، چين در ماه 
نوامبرس��ال آينده نخس��تين نمايشگاه بين المللي واردات خود 
را در ش��انگهاي برگزار خواهد کرد. اين اقدام مش��خص کشور 
براي پيشبرد جهاني شدن اقتصادي و آزاد سازي تجارت و باز 
کردن بازار خود به جهان اس��ت. چين با فراهم آوردن امکانات 
براي ش��رکت کنندگان، تس��هيالت بيشتر در اختيار کشورهاي 

در حال رشد و کم تر توسعه يافته قرار خواهد داد.
 يک روز پيش از شروع نشست سازمان تجارت جهاني ، در 9 
دسامبر، ششمين نشست پيوستن کشورهاي کمتر توسعه يافته 
ب��ه پروژه چين در س��ازمان تج��ارت جهاني در بوئنوس آيرس، 
پايتخت آرژانتين برگزار شد و چين براي روبرتو آزِودو، مديرکل 
سازمان تجارت جهاني در اين نشست گفت: پروژه چين بستري 
براي گفت و گو در مورد سياست ها و تبادل تجربيات کشورهاي 
کمتر توس��عه يافته و پيوس��تن اين کش��ورها به سازمان تجارت 
جهاني فراهم خواهد کرد. اين نشس��ت در ۵ س��ال گذش��ته، به 
۶ کشور در پيوستن به سازمان تجارت جهاني کمک کرده که 
ي��ک بار ديگر س��هم بزرگ چي��ن در تقويت نظام تجارت چند 
چانبه را نشان مي دهد. به نظر مي رسد تصميم گيري سازمان 
تجارت جهاني درباره چين مي تواند آينده اين س��ازمان را وارد 

جايگاهي تازه کند.

اقتصاد جهانی متاثر از خط و نشان های ترامپ

نشست سازمان تجارت جهانی در سایه پوپولیسم

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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استقبال ماکرون
 از تکنولوژي سبز دراجالس "يک زمين"

 با عقب نشيني دونالد ترامپ از قرارداد آب و 
هواي��ي پاري��س، امانوئ��ل ماک��رون رئيس 
جمهور فرانسه با عالقه اي که به تکنولوژي 
سبز و دوستدار محيط زيست دارد سعي دارد 
در اولي��ن اج��الس زمي��ن در پاري��س روند 
مبارزه با تغييرات اقليمي را با سرمايه گذاري 
مال��ي ب��ه پيش برد. به گزارش ليبراس��يون، 
ماکرون با پيام " کره زمين را دوباره بزرگ کنيم" تلنگري به ش��عار 
"آمري��کا را دوب��اره ب��زرگ ميکنيم" دونالد ترام��پ زد. ماکرون براي 
حل بحران تغييرات جوي به ۱۸ دانش��مند آمريکايي که به فرانس��ه 
نقل مکان کردند جايزه چند ميليون يوروي داده اس��ت. با گذش��ت دو 
س��ال از توافقنام��ه آب و هواي��ي پاريس نگراني دانش��مندان از گرم 
ش��دن بيش��تر زمين افزايش يافته اس��ت. در اجالس "يک زمين" که 
در پاريس آغاز ش��ده اس��ت. بيش از ۵ هزار نفر از صد کش��ور جهان 
ب��راي ب��ه دس��ت آوردن اي��ن جايزه و فعاليت ه��اي تحقيقاتي اعالم 
آمادگ��ي ک��رده بودن��د. گروه دانش��مندان برنده اي��ن جايزه بر روي 

آلودگ��ي ، طوفان ه��ا و ابره��ا تمرکز خواهد کرد.برخي دانش��مندان 
فرانس��ه معتقدند ماکرون دانش��مندان خارجي را در پول غرق کرده 

ولي از آموزش عالي کشور حمايت کمي مي کند.

تسليم »ترزا مي«
  دربرابر تقاضاي نمايندگان پارلمان انگليس 
نخست وزير انگليس "ترزا مي" که از سوي 
نمايندگان پارلمان تحت فشار است پذيرفت 
ت��ا کميت��ه اي از نماين��دگان ب��ر مذاکرات و 
قواني��ن اتحادي��ه اروپ��ا و انگليس را پيش از 
برگزي��ت نظارت داش��ته باش��ند. به گزارش 
گاردي��ن، " ت��رزا م��ي" ب��راي جلوگيري از 
ق��درت گرفت��ن ح��زب کارگ��ر اي��ن امر را 
پذيرفت. "ترزا مي " با احتمال شکس��ت در پارلمان روبروس��ت .منابع 
دولتي اعالم اطمينان کردند که رقبا قادر به شکس��ت وي نيس��تند.
تاکن��ون ۲۵ نماين��ده ح��زب محافظه کار اعالم کرده بودند درصورت 
ع��دم پذي��رش کميس��يون نظارت برگزيت عليه "ترزا مي" ش��ورش 
مي کنن��د. برگزي��ت درحال��ي رخ مي ده��د که ت��ورم انگليس به ۳.۱ 

درصد يعني باالترين سطح خود در شش سال اخير رسيد.


